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Mijn vriend Crenshaw
Katherine Applegate tekst

Querido 2017 • € 15,99 • isbn 978 90 451 1996 0 • 256 pp

De tienjarige Jackson houdt van feiten, hij wil
wetenschapper worden. Op een zonnige stranddag
ziet hij plotseling een enorme kat op een surfplank
boven zijn hoofd zweven. Het is een bekende kat, het
is Crenshaw, de kat die hij ooit zelf verzon toen hij als
zevenjarige jongen met zijn ouders en zijn zusje in een
busje woonde omdat het gezin door armoede hun huis
kwijtraakte. Waarom is zijn fantasievriend Crenshaw
plotseling teruggekeerd?

n Groep 5 en 6

n Trefwoorden: fantasievriendjes, armoede

n Lessuggesties: Cisca van Hemert-Kopmels

niet in je hand houden en opmeten. Een zeekoe
past ook niet in je hand. Maar toch. Verhalen zijn
uiteindelijk leugens. En ik hou er niet van als er
tegen me gelogen wordt.’

1. Introductie

Hoe zit dat bij uw leerlingen?

Dit is echt een verhaal om voor te lezen en met de

Bespreek het verschil tussen fictie en non-fictie.

leerlingen te praten over opgroeien in armoede, hoe
belangrijk een goede vriend is en het belang van

n Wie geeft er voorkeur aan feiten?

n Wie houdt er meer van een verhaal?

ouders die hun kinderen serieus nemen.

n Kunnen er feiten in een verhaal zitten?

Bekijk samen de kaft waarop Jackson en zijn

Verken het verschil en kom er in de loop van het

fantasievriend Crenshaw staan afgebeeld en lees de

schooljaar ook bij andere boeken op terug.

eerste alinea op de achterkant van het boek voor en
vervolgens het eerste hoofdstuk. Zou dit een

3. Feiten en meningen

grappig verhaal over een surfende kat worden?

Jackson is dol op feiten. ‘Van dingen die waar zijn.

Lees de tweede alinea van de samenvatting voor en

Feiten als twee-plus-twee-is vier. Feiten als

vervolgens het fragment waarin het dakloze gezin

spruitjes-smaken-naar-stinkende-sportsokken.

aan een agent vertelt dat ze bestolen zijn.

Oké, misschien is dat laatste meer een mening.’

(bladzijde 117 tot de agent keek naar Aretha). Wat

(pag. 15). Bespreek het verschil tussen een feit en

verwachten de leerlingen nu van het verhaal? Wat

een mening. Vraag de leerlingen vijf feiten en vijf

zou er aan de hand kunnen zijn? Wat zou de komst

meningen te bedenken en bespreek die vervolgens

van fantasievriend Crenshaw kunnen betekenen?

met elkaar. Is er een verband met fictie en nonfictie?

2. Fictie en non-fictie
Op pagina 17 zegt Jackson: ‘Feiten zijn zoveel leuker
dan verhalen. Verhalen kun je niet zien. Je kunt ze

4. Dierenfeiten

6. Eerlijk zijn

Net als Jackson en Marisol zijn er vast een aantal

In hoofdstuk 10 overpeinst Jackson wat hem is

leerlingen in uw klas die van dierenfeiten houden.

opgevallen thuis, hij heeft precies door hoe de

Zoals ‘een jachtluipaard kan een snelheid van

situatie er voorstaat, ze moeten waarschijnlijk hun

honderdvijf kilometer per uur halen.

appartement verlaten en weer in een busje gaan

Of het feit dat een kakkerlak zonder kop nog twee

wonen. Zelfs Robin heeft de situatie door (pag. 92).

weken in leven kan blijven.’ (pag. 16)

Hun ouders houden zich op de vlakte en doen alsof

Haal een collectie boeken met dierenfeiten in de

ze gaan ‘buskamperen’.

klas en introduceer de boeken bij de leerlingen. Wie

Wat vind jij: is het goed als ouders moeilijke

wil er één lezen? Wie wil er in een volgende

situaties voor hun kinderen verborgen houden? Of

boekenkring over vertellen?

is het beter dat ze de zaken eerlijk met hun

n vreemde vogels, bizarre beesten van Adrienne

kinderen bespreken?

Barwan (Querido 2014)

Bedenk een aantal argumenten die pleiten voor

n wonderbaarlijke feiten over dieren van Maja

eerlijkheid en bedenk een aantal argumenten die

Säfström (Podium 2016)

ervoor pleiten om de situatie rooskleuriger voor te

n bibi’s bijzondere beestenboek van Bibi Dumon

stellen. Vind jij dat er een bepaalde leeftijd is

Tak (Querido 2006)

waarop kinderen recht hebben op de waarheid?

Tak (Querido 2013)

7. Zelf sturen

n bibi’s doodgewone dierenboek van Bibi Dumon
n winterdieren van Bibi Dumon Tak (Querido

2011)

Voor Jackson is misschien het allermoeilijkste dat
hij geen controle heeft over zijn eigen leven: ‘Toch

n kidsweek - feiten en fabels - dieren van Lotte

zat ik vanbinnen in de knoop. Alsof ik een kluwen

Stegeman (Van Holkema & Warendorf 2017)

touw had doorgeslikt. Het ging niet om het verlies

n wow, dat wist ik niet - verrassende feiten over

van mijn spullen. Nou, oké. Misschien een beetje.

dieren van Emma Dods (Ars Scribendi 2014)

Het ging niet om anders zijn dan andere kinderen.

n ben niet bang voor de wilde dieren van Geert-

Nou, oké. Dat misschien ook een beetje. Maar wat

Jan Roebers (Gottmer 2017).

me het meest dwarszat, was dat ik niets goed kon
maken. Dat ik nergens greep op had. Het was alsof

5. Bewaarzak

je in een botsautootje zonder stuur zat. Er werd

Jackson en Robin krijgen van hun moeder allebei

steeds tegen me aan geknald en ik kon me alleen

een grote papieren zak van de supermarkt, een

vasthouden. Knal. Zouden we morgen wel genoeg

‘bewaarzak’. Daarin stoppen ze alle spulletjes

te eten hebben? Knal. Konden we de huur nog wel

waaraan ze gehecht zijn. Hun ouders organiseren

betalen? Knal. Ging ik na de zomer nog wel naar

een tuinverkoop omdat ze hopen genoeg geld op te

dezelfde school?’ (pag. 196)

halen voor de achterstallige huur en de

n Begrijp je het botsauto-zonder-stuur gevoel dat

waterrekening (pag. 41). Jackson en Robin mogen

Jackson heeft?

de spulletjes in hun ‘bewaarzak’ behouden.

n Heb je zelf wel eens een situatie meegemaakt

Verplaats je eens in de situatie van Jackson, hoe

waarin ze alle gevoel van controle kwijt waren?

zou jij je voelen als je mogelijk je huis zou moeten

n Kun je daar een voorbeeld van geven?

verlaten? Welke spulletjes zou jij in je ‘bewaarzak’
stoppen? Schrijf er zes op en bespreek met je

8. Magie

buurman of buurvrouw waarom je die zou willen

In hoofdstuk 45 (pag. 219) vertelt Jackson aan

bewaren.

Marisol over Crenshaw. Jackson is verrast dat

Marisol hem niet voor gek verklaart. Integendeel, ze

n Hou oud is hij volgens jou?

moedigt Jackson aan en zegt: ‘Waarom moet jij

n Is Crenshaw veranderd sinds Jackson hem drie

alles begrijpen, Jackson? Ik vind het fijn om niet

jaar geleden voor het eerst zag?

alles te weten. Dat maakt de dingen interessanter.’
(pag. 219) en: ‘Geniet nou eens van de magie

n Lijkt Crenshaw op Jackson?

n Heb je daar een verklaring voor?

zolang het kan.’ (pag. 221)

n Zijn Crenshaw en Jackson het altijd met elkaar

Wat vinden uw leerlingen van Jacksons eerlijkheid

eens?

tegenover Marisol?

n Hoe denk je over Marisols reactie?

n Vind je het nodig om alles wat er voorvalt in hun

leven te begrijpen?

n Is het nodig om voor alles een verklaring te

vinden?

n Kun je een voorbeeld geven van een voorval of

situatie die niet valt te verklaren?
9. Fantasievrienden
In hoofdstuk 46 (pag. 223) vertelt Crenshaw dat
fantasievrienden van verschillende mensen elkaar
kennen. Zo kent Crenshaw Whoops, de
fantasievriend van Marisol en Finian de vriend van
Jacksons vader. ‘Stel je een reusachtige
lerarenkamer voor. Vol mensen die wachten,
dommelen en elkaar vertellen over gekmakende,
verbluffende leerlingen. Daar ben ik dan. Daar
wacht ik, voor als je me weer nodig hebt.’ (pag.
230)
Vraag de leerlingen een tekening te maken van die
lerarenkamer, vol verschillende fantasievrienden
die wachten tot ze nodig zijn.

n Hoe zien ze eruit?

n Wat doen ze terwijl ze zitten te wachten?

n Wie heeft er zelf wel eens een fantasievriend

gehad?

n Teken jouw fantasievriend erbij.

10. Crenshaw
In hoofdstuk 46 (pag. 223) voeren Jackson en
Crenshaw een gesprek. Daarin kom je meer aan de
weet over Crenshaw.
Praat met elkaar over Crenshaw.

n Welke eigenschappen heeft hij?
n Wat is hij voor een vriend?

n Zijn er leerlingen die de tweespraak tussen

Jackson en Crenshaw willen voordragen in de
boekenkring?

Rosie en Moussa voor altijd
Michael De Cock tekst Judith Vanistendael illustraties
Querido 2017 • € 17,50 • isbn 978 90 451 1943 4 • 368 pp

De vier eerder los verschenen boeken over de vrienden Rosie en Moussa
zijn in dit boek gebundeld. In het eerste verhaal verhuist
Rosie met haar mama naar een appartement aan de
andere kant van de stad. Daar leert ze haar buurjongen
Moussa kennen. Er groeit een mooie vriendschap tussen
de twee kinderen. In het tweede verhaal komt Rosie in
contact met haar vader, waarover haar moeder niet veel
goeds kan vertellen. In het derde verhaal komt Ibrahim,
de lievelingsoom van Moussa, logeren. Maar Ibrahim
heeft geen papieren en moet het land verlaten. In het
vierde verhaal bereidt de klas van Rosie en Moussa zich voor op een
toneelopvoering en probeert Moussa Rosie iets duidelijk te maken…

n Groep 5 en 6

n Trefwoorden: leven in de stad, vriendschap,

n Is er een zin of fragment dat je heel erg is

bijgebleven?

buren, verhuizen

n Ken je boeken of verhalen die hierop lijken?

NB: de lessugggesties sluiten aan bij het eerste

n Welk personage vond je het meest interessant,

deel van Rosie en Moussa.

irritant, grappig, ...?

1. Vooraf

Hou dit boekengesprek niet langer dan een half uur.

Hou een kort gesprek over wonen: wie woont er in

U bent de gespreksleider die het boekengesprek

een huis, appartement, in een stad, op het

leidt. Zeg dat de leerlingen alles mogen vertellen

platteland, etc.

wat er in hen opkomt.

Hou het gesprek kort, als opwarmer. Deze thema’s

3. Wonen

n Lessuggesties: Inge Umans

n Wie is al een keertje verhuisd?

n Vond je het verhaal moeilijk of toegankelijk?

n Ken je nog meer boeken van Michael De Cock?

komen na het voorlezen nog uitgebreid aan bod.

n 3.1. Soorten woningen

Introduceer dan Rosie, die met haar moeder gaat

Breng het boek thuis (Carson Ellis, Leopold 2016)

verhuizen naar een appartement aan de andere

mee naar de klas. Bekijk samen de verschillende

kant van de stad.

woningen en bespreek:

2. Na het voorlezen – Praten over het verhaal

n Is huis hetzelfde als thuis?

Hou na het voorlezen een gesprek over het verhaal.
Maak hiervoor gebruik van het raamwerk van ‘vertel
eens’ van Chambers. Stel vragen als:

n Wat vond je leuk of niet leuk, mooi of niet mooi,

goed of niet goed aan het boek?

n Waar voel jij je thuis?

n Wat maakt een huis tot thuis?

n In wat voor soort huis woon je nu?

n In wat voor soort huis zou je graag wonen?

Maak een woningen-abc:

n Ken je bij elke letter van het alfabet een

‘woning’type? Neem het woord woning ruim. Maak

uitzicht over de stad vanaf het dak. ‘Wat een

er een alfabetposter, een leuk boekje of een

uitkijktoren,’ zegt Rosie (pag. 27). Er valt veel te

memoryspel van (met op het ene kaartje de letter

zien en te beleven in een stad. Wonen in een stad is

en het andere kaartje een afbeelding van de

anders dan wonen op het platteland. Hou een

woning). Van appartement tot zweethut!

gemeenteraad in de klas. Elke leerling heeft een

De schrijver Alex Boogers groeide op in een flat in

andere functie: er is een burgemeester, een

de stad en woonde in wat zijn vader een ‘stapelvilla’

wethouder van ruimtelijke ordening, onderwijs,

noemde.

sport, cultuur. Het enige onderwerp op de agenda

n Wat vinden je leerlingen van deze benaming?

is: wonen in de stad.

n Valt het beeld van een grote, luxueuze

stad aantrekkelijk te maken?

alleenstaande woning te rijmen met het beeld van

Je kunt er ook voor kiezen om de klas in twee

een appartement; opeengestapelde

groepen te verdelen. De ene groep maakt

wooneenheden?

propaganda voor wonen in de stad versus de

n Waaraan denken ze bij het woord villa?

n Wat kan de gemeente doen om het wonen in de

n Hoe zou zo’n stapelvilla er dan in alle luxe

andere groep, die het wonen op het platteland

uitzien?

promoot.

laat elke leerling een villa maken. Bouw met al deze

Het thema van de jeugdboekenweek in Vlaanderen

villa’s dan een appartementsgebouw: een

in 2016 was ‘Weg van de stad’. Op dit pinterestbord

stapelvilla.

vind je heel wat boekentips die bij dit thema

Breng het boek hut hok huis (Aleksandra

aansluiten: https://nl.pinterest.com/pluizuit/weg-

Machowiak & Daniel Mizielinski, Clavis 2010) mee

van-de-stad/ en op dit bord vind je leuke boeken

naar de klas. Lessuggesties bij dit boek vind je hier:

over het thema ‘wonen’:

http://jeugdliteratuur.org/lestips/jeugdboekenwee

https://nl.pinterest.com/pluizuit/wonen/

n Breng verschillende dozen mee naar de klas en

n 3.4. nog meer lezen...

k-2016-knettergek-wonen
n 3.2. verhuizen

4. Vriendschap

Rosie verhuist met haar mama naar een

n 4.1. Hoe maak je een vriend?

appartement aan de andere kant van de stad.

Rosie stapt haar nieuwe huis binnen en denkt: ‘Het

Ze is niet erg blij: ‘Maar de andere kant van de stad

duurt vast een eeuwigheid voor ik hier vrienden

lijkt wel de andere kant van de wereld.’ (pag. 6).

heb’ (pag. 7) maar na haar avontuur op het dak

Hou een gesprek over verhuizen:

weet ze zeker: ‘ze heeft een fantastische vriend

n Wie in de klas is al een keertje verhuisd?

gevonden. Hij heet Moussa.’ (pag. 88).

stad?

het boek hoe maak ik een vriend? Evelien de

n In dezelfde stad, zoals Rosie, of naar een andere
n Een ander land?

n Welke gevoelens komen er allemaal naar boven

bij een verhuizing?
Bouw een woordveld op: angst (voor het nieuwe,
onbekende), verdriet (afscheid nemen van het

n Hoe doe je dat, een nieuwe vriend maken? Breng

Vlieger, Lannoo 2010) mee naar de klas. Vraag je
leerlingen net als Felix een lijstje te maken:
n Hoe ziet een vriend eruit?

n Welke eigenschappen moet deze hebben?
n Wat maakt een vriend(in) tot vriend(in)?

bekende, van vrienden, school, familie, …),

n 4.2. filosoferen

spanning (nieuwsgierig naar het nieuwe), …

Hier vind je een korte handleiding over filosoferen

n 3.3. wonen in de stad

met kinderen a.d.h.v. boeken:

Rosie en Moussa genieten van het indrukwekkende

https://www.kjv.be/begeleiders/_docs/1011/Filoso

ferenmetkinderen.pdf. Een filosofisch gesprek over
vriendschap zou vanuit deze vragen kunnen
vertrekken:

n Wanneer noem je iemand je vriend(in)?

n Bestaan er verschillende soorten vrienden?

n Moeten vrienden ongeveer jouw leeftijd hebben?
n Is vriendschap hetzelfde als liefde?

n Wanneer is iemand je vriend (niet meer)?
n Zou je zonder vrienden kunnen leven?
n Waarom heb je vrienden nodig?
n Heb je ze echt nodig?

n Waarom zijn vrienden (niet) belangrijk?
n Geloof jij in eeuwige vriendschap?
n Waarom (niet)?

(http://www.kjv.be/begeleiders/_docs/1011/Werk
modellen2.pdf).
Neem er ook het boek wat voel ik? (Oscar
Brenifier, Davidsfonds/Infodok 2005) bij; een van
de zes vragen in dit boek gaat over vriendschap,
vertrekkende vanuit de vraag: ‘Wat is het beste:
alleen zijn of met vrienden?’
En verder
Nog meer lestips bij Rosie en Moussa vind je hier:
http://jeugdliteratuur.org/lestips/kjv-2011-2012rosie-en-moussa
http://jeugdliteratuur.org/lestips/jeugdboekenwee
k-2016-ten-strrrrengste-verboden-het-dak-tebetreden
http://jeugdliteratuur.org/lestips/kjv-20152016het-geheim-van-rosie-en-moussa
http://jeugdliteratuur.org/download/lestip/jeugdb
oekenweek-2014-de-brief-van-papa-rosie-enmoussa.pdf
Ondertussen werd het boek ook verfilmd. Hier vind
je de trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=WGucBw_QCZ
s en deze recensie:
https://www.demorgen.be/film/-rosie-moussamaakt-van-verguisde-molenbeek-weer-kleurrijkebuurt-bc7766b9/ en ook een interview met Michael
De Cock:
https://www.filmmagie.be/review/interviewmichael-de-cock-over-rosie-en-moussa

Mee met de dierenambulance
Bibi Dumon Tak tekst Martijn van der Linden omslagillustratie
Querido 2017 • € 16,50 • isbn 978 90 451 2087 4 • 336 pp

Bibi Dumon Tak ging als vrijwilligster mee met de
dierenambulance van Amsterdam en schreef er
twee boeken over: we gingen achter hamsters
aan en we gingen op krokodillenjacht. Deze zijn
gebundeld tot één boek: mee met de
dierenambulance. Alle verhalen – spannend,
ontroerend en soms zelfs grappig – zijn niet
verzonnen, maar stuk voor stuk waargebeurd!

n Groep 5 en 6

n Trefwoorden: dieren, dierenverzorging,

dierenambulance

n Lessuggesties: Inge Umans

Na het voorlezen
2. Praten over het verhaal
Hou na het voorlezen een gesprek over het verhaal.
Maak hiervoor gebruik van het raamwerk van
‘Vertel eens’ van Chambers. Stel vragen als:

1. Vooraf

n Wat vond je leuk of niet leuk, mooi of niet mooi,

Voordat je het boek begint te lezen is het belangrijk

goed of niet goed aan het boek?

om de inleiding te lezen: ‘De oude man kwam naar

n Is er een zin of fragment dat je heel erg is

me toe en zei: ‘Ik kom uit een land waar ze dit niet

bijgebleven?

zouden doen, maar ik ben blij dat jullie het hier wel
doen.’ (de dierenambulance heeft net een duif in

n Ken je boeken of verhalen die hierop lijken?

n Vond je het verhaal moeilijk of toegankelijk?

nood gered).’ ‘Eigenlijk zou je dit kunnen zeggen:

n Welk personage vond je het meest interessant,

de mensenambulance is er voor mensen, en de

irritant, grappig, ...?

dierenambulance is er voor dieren én mensen.’
n Wie kent de dierenambulance?

n Ken je nog meer boeken van Bibi Dumon Tak?

Hou dit boekengesprek niet langer dan een half uur.

n Wie heeft de dierenambulance al eens van

De leerkracht is de gespreksleider die het

dichtbij aan het werk gezien?

boekengesprek leidt. Zeg dat de leerlingen alles

Trek het gesprek open naar het houden van

mogen vertellen wat er in hen opkomt.

huisdieren:

n Wie heeft een huisdier?
n Welk dier?

n Wie zorgt er voor het dier?

n Welke verzorging heeft het nodig?
n Is het al ziek of gewond geweest?
n Wat heb je toen gedaan?

3. Dieren
3.1 dieren begrijpen
‘Veel mensen zien hun huisdier als een klein
mensje met een vacht of veren.’ Dit is de
openingszin in het boek van wolf tot watje, Hoe
je dier een huisdier werd, van Bibi’s echtgenoot Jan
Paul Schutten

(Biblion 2008). Mensen en dieren leven al heel lang

Ik voel mezelf geweldig klein.

samen. Soms als hulpje (lastdieren, werkpaarden,
...) soms als gezelschapsdier. Als je een huisdier

Als ik een muisje tegenkom,

houdt is het ook heel belangrijk je dier te begrijpen.

dan ga ik een bang blokje om.

Via deze website kun je lesmateriaal bestellen en
downloaden: http://dierendiploma.nl/.

Een mug, een mier, een vlo, een bij

Ook in het boek van Bibi wordt duidelijk dat niet

zijn allen reuzen volgens mij.

iedereen op een even respectvolle manier met
dieren omgaat. Met haar boek helpt ze je bewust te

Ik kruip voor ieder in mijn schulp.

worden van je eigen gedrag en omgang met dieren.

Dus, dokter Dik, vraag ik om hulp.’

Rosie, één van de medewerksters van de
dierenambulance, heeft een bijzondere band met

Je raadt nooit wat de dokter deed:

katten. Zij begrijpt katten als niemand anders, kan

hij greep het dier vakkundig beet

hen rustig maken en naar zich toe lokken.
Misschien is zij wel minoes (Annie M.G. Schmidt)?!

en door de slurf voor aan zijn kop

Breng dit boek (of de film) zeker een keertje mee

blies hij de olifant toen op.

naar de klas. Nog meer boeken over katten vind je
hier: https://nl.pinterest.com/pluizuit/katten/

Hij blies tot hij niet verder kon.

Wil je het even omkeren? Breng dan het boek siebe

Het beest was net een luchtballon.

schaap wil ook een mensje (Kirsten Boie, Gottmer
2010) mee naar de klas.

Het kreeg geen poot meer aan de grond,
maar zag een raam dat openstond.

3.2 dierengedichten
Voor de bundel fluit zoals je bent (Querido/De

Toen was het net een vliegmasjien.

Eenhoorn 2009) koos Edward van de Vendel heel

Nooit heeft men Jumbo teruggezien.

wat mooie dierengedichten uit. Kies het gedicht ‘De
olifant’ uit (pag. 26). Het is een gedicht van Driek

Laat het gedicht aanvullen door je leerlingen: welke

van Wissen en het komt uit dierendokter dik

dieren komen er nog meer op bezoek bij

(Driek van Wissen en Philip Hopman, Van Goor

Dierendokter Dik? Bijvoorbeeld:

2005).
Vandaag had hij als tweede klant
De olifant

een zoemende mug
die klaagde

De grote dierendokter Dik

over jeuk op zijn rug.

is heel erg goed, maar niet goed snik.
Vandaag had hij als derde klant
Vandaag had hij als eerste klant

een grommende kat

een snotterende olifant.

die veel te lang
voor de beeldbuis zat.

Het beest was meer dan levensgroot,
maar klaagde toch meteen z’n nood:

4. Quiz
Na het lezen van het boek kun je een korte quiz

‘Ik lijk wel groot, maar dat is schijn.

houden. Deze vragen vormen alvast een aanzet:

n Waarom mag de dierenambulance geen sirene

En zo gingen ze maar door…’

aanzetten? (omdat ze geen mensen vervoeren);
n Welke kleur hebben de zwaailichten op de

Stel dat al deze mensen in paniek de

dierenambulance? (oranje);

dierenambulance bellen! Dat levert heel wat

n Welke informatie staat er op een chip? (het bevat

boeiende verhalen op. Geef je leerlingen de keuze

een nummer dat je kunt ingeven op een databank

om een verhaal uit te werken:

en zo kun je de naam en het telefoonnummer van

- als stripverhaal

de eigenaar te weten komen);

- als verslag voor de krant

n Hoe heten de mannetjes/vrouwtjes en hun

- als extra hoofdstuk voor het boek mee met de

jongen? (zie pag. 116);

dierenambulance

gereedschappen uit de dierenambulance (zie pag.

6. Spreekwoordenmemory

20): wat is een vangstok, ...?

In het hoofdstuk ‘Het regent katten in Amsterdam’

n Toon een aantal afbeeldingen van

n Dieren ehbo: Wat is mond-op-hondbeademing?

(pag. 277 e.v.) moeten er nogal veel katten worden

Wat is een snuitverband? (zie pag. 254 e.v.)

gered! De titel is geïnspireerd op een Engels
spreekwoord: it’s raining cats and dogs. Kennen je

5. Schrijfopdracht

leerlingen nog meer spreekwoorden over katten?

Op pag. 252 wordt uitgeweid over ‘de exoten van

Bv. de katjes in het donker knijpen, de kat de bel

Amsterdam’. Sommige onschuldige dieren worden

aanbinden, etc. Laat hen zoeken in het

voor een gevaarlijk exemplaar aanzien: een

(spreek)woordenboek, op het internet, etc. Laat de

rivierkreeft wordt weleens verward met een

leerlingen per twee een spreekwoord uitkiezen en

schorpioen, of een hagedis met een krokodil… Er

uittekenen: op een kaartje schrijven ze het

zijn heel wat exoten in Nederland. Die vind je op

spreekwoord, op het andere kaartje maken ze er

www.werkgroepexoten.nl.

een grappige tekening bij. Bundel alle kaartjes tot

Lees het verhaal het circusschip van Chris Van

een eigen klaskattenspreekwoordenmemory!

Dusen (Gottmer 2009) voor. Stop bij het stuk
waarin de mensen ’s morgens alle dieren in hun

7. Red de dierenambulance!

tuinen, huizen, kantoren opmerken:

Tante Lien, directeur van de dierenambulance in
Amsterdam, krijgt haar ontslag. Besparingen! De

‘De mensen die daar woonden keken slaperig uit

dierenambulance krijgt financiële steun van de

het raam.

gemeente maar moet het vooral ook doen met

Ze wreven in hun ogen. Wat was dit in vredesnaam?

giften. Is er een dierenambulance actief in de

Was dat echt een olifant, of was het maar een

gemeente van jullie school? Plan zeker eens een

droom?

bezoek! Laat de leerlingen een interview doen met

Wat deed die kleine apenkop daar in de

de medewerkers en bedenk samen een plan om de

kersenboom?

plaatselijke dierenambulance te sponsoren.

In alle gaten, hoeken, kieren,
waar ze ook keken, overal dieren!
Een rare vogel in mijn huisje!
Wat doet dat nijlpaard in de bron?
Een tijger in mijn mooie tulpen!
Er ligt een leeuw op ons gazon!
Help! Een python op kantoor!

Thomas en de veer van de Griffioen
Cornelia Funke tekst

Querido 2017 • € 19,99 • isbn 978 90 451 2107 9 • 400 pp
Thomas en zijn vrienden moeten op zoek naar de
zeldzame zonneveer van een griffioen om de laatste
pegasus-eieren op aarde uit te laten komen.
Maar griffioenen zijn niet alleen zeer
zeldzaam, het zijn ook de gevaarlijkste en
boosaardigste fabelwezens die er bestaan.
En de tijd dringt – ze hebben slechts tien
dagen om een zonneveer te bemachtigen.
Het wordt een adembenemende race tegen
de klok, waarbij niet alleen het leven van de
pegasus-veulens op het spel staat, maar
ook dat van Thomas' geliefde draak Long…
Los te lezen vervolg op het boek 'Thomas en
de laatste draken'.

n Groep 5 en 6

n Trefwoorden: fantasy, fabeldieren, vriendschap,

avontuur

n Lessuggesties: Inge Umans

Na het voorlezen
2. Praten over het verhaal
Hou na het voorlezen een gesprek over het verhaal.
Maak hiervoor gebruik van het raamwerk van
‘Vertel eens’ van Chambers. Stel vragen als:

1. Vooraf

n Wat vond je leuk of niet leuk, mooi of niet mooi,

Lees het citaat waarmee hoofdstuk 4 begint voor.

goed of niet goed aan het boek?

Het is een citaat van John Lennon: ‘Ik geloof in

n Is er een zin of fragment dat je heel erg is

feeën, mythes, draken. Ze bestaan, al is het maar in

bijgebleven?

je hoofd. Wie zegt dat dromen en nachtmerries niet
net zo echt zijn als het hier en nu?’

n Ken je boeken of verhalen die hierop lijken?

n Vond je het verhaal moeilijk of toegankelijk?

Vraag uw leerlingen na te denken over deze

n Welk personage vond je het meest interessant,

uitspraak.

irritant, grappig, …?

n Geloof je in draken, feeën en mythes? In

Hou dit boekengesprek niet langer dan een half uur.

sprookjeswezens?

U bent de gespreksleider die het boekengesprek

n Wat vind je van deze uitspraak?

n Wat is ‘echt’?

n Is wat er in je hoofd bedacht wordt dan ‘niet

n Ken je nog meer boeken van Cornelia Funke?

leidt. Zeg dat de leerlingen alles mogen vertellen
wat er in hen opkomt.

echt’?
Vraag hen of ze zin hebben mee de magische

3. Fabeldieren

wereld van fabeldieren in te duiken, mee te vliegen

n 3.1. Op de leestafel:

op de rug van een draak en stel dan het boek voor.

Er komen heel wat bekende en minder bekende

fabeldieren aan bod in dit verhaal. Breng een aantal

fabelwezens ter wereld te beschermen. Een

mooie, encyclopedische boeken mee over

opsomming van de medewerkers vind je ook

fabeldieren waarin de kinderen naar hartenlust

achterin het boek (pag. 367 e.v.). Maar enkele van

kunnen snuisteren.

deze namen zijn gebaseerd op échte mensen. Laat

fabeldieren. over draken, eenhoorns,

je leerlingen informatie opzoeken op het internet

griffioenen en nog veel meer. Floortje Zwigtman

over deze mensen. Wat zijn hun functies en

& Ludwig Volbeda (Lannoo 2017).

verwezenlijkingen?

Hier lees je een bespreking en krijg je enkele korte

Sir David Atticsborough = Sir David Attenborough

lestips bij het boek:

Jane Gridall = Jane Goodall

http://leesbevorderingindeklas.nl/book-

Jacques Maupassant = Jacques Cousteau

review/fabeldieren/,
drakologie. Het complete boek over draken. D.A.

n 3.3. Draak tattoo

Stee, (Van Goor 2007).

Draak tattoo heeft bijzondere afdrukken op zijn

het boek van de fantastische dieren, Brigitte

huid waardoor het lijkt alsof zijn schubben

Coppin (Biblion 2003).

getatoeëerd zijn. Ga zelf experimenteren met het

magische dieren, Rare dieren van nergens. Frans

maken van afdrukken. Zorg voor materialen met

van der Helm (WinklerPrins 2005).

een bijzonder reliëf: boomschors, touwen, stenen,

n 3.2. Wie zijn ze?

n Wie zijn al die fabelwezens in het boek?
n Hoe zien ze eruit?

n Welke informatie vind je over hen terug in het

gedroogde bloemen, mos, etc. Maak een afdruk
door een blad papier op de materialen te leggen en
er met een wasco of pastelkrijt overheen te gaan.
Teken een grote draak en kleur de draak in met al
deze afdrukken.

boek?
Haal er enkele figuren uit en vraag de leerlingen per

4. Reisroute

twee informatie op te zoeken in het boek. Zie ook

Achterin het boek worden alle plaatsen nog eens

achteraan in het boek, vanaf pag. 367: wie is wie.

opgesomd (pag. 376). Hang een grote wereldkaart

Zwavelkopje is een kobold.

op in de klas en wijs de reisroute die Thomas op de

n Hoe groot is ze?

rug van zijn draak aflegt aan op deze kaart.

n Wat weet je nog over haar?

n Welke informatie kun je uit het boek halen?

n Wat eet ze graag?

n Wat weet je over deze landen en gebieden?

Vliegenpoot is een homunculus; gemaakt door een

Schrijf dit op post-its en plak deze op de

alchemist in een laboratorium.

wereldkaart.

Long is een draak. De draak van Thomas.

5. Fragmenten

n Wat weet je over hem?

n Wat weet je allemaal over Long?

Hothbrodd is een fjordtrol.

Elk hoofdstuk begint met een ander citaat: mooie
stukjes tekst die je aan het denken zetten en

n Wat lees je over deze figuur in het boek?

nieuwsgierig maken naar wat er in dat hoofdstuk

Maak voor al deze wezens een identiteitsfiche

gaat gebeuren. Maar ook doorheen het verhaal vind

waarop je een tekening maakt (pasfoto) en verdere

je opmerkelijke uitspraken waarmee je aan de slag

gegevens over hen noteert.

kan gaan.

n 3.3. freefab

Op pag. 176 zegt Kupo (een lori), nadat ze Thomas

De organisatie van Barnabas en Vita (die zichzelf

en de anderen gevangen hebben genomen: ‘Ik vind

liever ‘de beschermers’ noemen) zet zich in om alle

dat we een kooi moeten bouwen, dan houden we ze

als huisdier.’ Neem er het boek siebe schaap wil

– en er geschaafde knieën aan over houden, …

ook een mensje van Kirsten Boie & Philip Waechter

Op pag. 349 zegt Barnabas dat hij niet zo’n hoge

(Gottmer 2010) bij:

dunk had van griffioenen en zegt Shrii dat dit

n Hoe zou het zijn om als mens als een huisdier in

wederzijds is. Hij zegt: ‘Misschien moeten we onze

een kooitje te leven?

vrienden niet uitkiezen op basis van de soort

n Van wie zou jij het huisdier willen zijn en hoe zou

waartoe ze behoren maar op de gesteldheid van

jouw kooitje er moeten uitzien?

hun hart.’ Ook wij hebben soms vooroordelen als

Hou een gesprek en/of maak een tekening.

het gaat over dingen die we voor het eerst
tegenkomen: nieuwe mensen ontmoeten, andere

Op pag. 230 staat ‘Vliegenpoot verlangde hevig

culturen leren kennen, nieuwe gewoontes aanleren,

naar de bibliotheek van Mimameidr, waar je alles

… Dat gaat allemaal beter als we ons hart

over de wereld te weten kan komen zonder dat je

openstellen. Hou hierover een gesprek met de

ervoor in een rattenvliegtuig hoefde te gaan zitten.’

leerlingen.

Lezen = avonturen beleven in je hoofd. Ga je liever
zelf op avontuur of ga je liever vanuit je hangmat
met een boek in je hoofd op avontuur? Boeken zijn
een venster op de wereld. Lezen is reizen in je
hoofd: Je komt op plaatsen waar je misschien nooit
zal komen, je leert mensen (personages) kennen
die je misschien nooit zou ontmoeten… Wat vinden
je leerlingen hiervan?
Op pag. 264 krijgt Thomas ‘steeds meer
bewondering voor Shrii’s durf om zich tegen hem te
verzetten.’ En een beetje verder: ‘Als de hoop sterft
is de strijd verloren’, zegt Thomas. Wat vinden de
leerlingen: is het makkelijker om te zwijgen en te
volgen dan in te gaan tegen Kraa? Hoe zouden zij
reageren? Misschien kunt u dit opentrekken naar
een situatie uit de klas, of de actualiteit.
Op pag. 330 kijkt Barnabas met bange ogen naar
het drakengevecht en denkt ‘Het aller moeilijkste
van vader zijn was wel dat je je kinderen soms de
vrijheid moet geven om gevaarlijke dingen te doen.’
Spits dit toe op het leven van de leerlingen: laat hen
in gesprek gaan met hun ouders over situaties
waarin hun ouders hen de vrijheid gaven om
‘gevaarlijke’ dingen te doen. Gevaarlijk hoeft niet zo
gevaarlijk te zijn als Thomas, die een
drakengevecht meemaakt op de rug van een draak.
Maar denk aan leren lopen – en veel vallen, leren
zwemmen – en vaak kopje onder gaan, leren fietsen

Zilveren Griffel 2012

Ik en de Rovers
Siri Kolu tekst Tuuli Juusela illustraties

Gottmer 2014 • € 15,95 • isbn 978 90 257 5055 8 • 240 pp
Op een hete zomerdag wordt de tienjarige Roos per ongeluk
gekidnapt uit de auto van haar ouders door de
familie Rover. Normaal gesproken steelt de
bende van Karel Rover alleen Barbies,
tijdschriften, snoep en andere spullen, maar
Roos werd het slachtoffer van een
impulsoverval. Aanvankelijk reageert Roos
geschrokken, maar al snel went ze aan het vrije
leventje bij de Rovers en draagt ze haar steentje
bij door het smeden van plannen en het
optekenen van nieuwe regels.

n Groep 5 en 6

n Trefwoorden: rovers, humor, avontuur
n Lessuggesties: Inge Umans

1. Praten over het verhaal
Hou na het voorlezen een gesprek over het verhaal.
Maak hiervoor gebruik van het raamwerk van
‘Vertel eens’ van Chambers. Stel vragen: Wat vond

Vooraf

je leuk of niet leuk, mooi of niet mooi, goed of niet

Het verhaal speelt zich af in Finland. Zoek Finland

goed aan het boek? Is er een woord, zin of fragment

op in een atlas en op het internet: wat is de

je heel erg bijgebleven? Ken je boeken of verhalen

hoofdstad? Hoe ziet de Finse vlag eruit? Welke taal

die hierop lijken? Vond je het verhaal saai of

wordt er gesproken? Hoe begroeten mensen elkaar

boeiend? Welk personage vond je het meest

in Finland? ‘Hyvää päivä’ = goedendag in het Fins.

interessant, irritant, grappig, … ? Ken je nog meer

Hoe is het weer en het klimaat? Het landschap? Is

boeken van Siri Kolu? … Hou dit boekengesprek niet

Finland dicht of dun bevolkt? Het verhaal speelt

langer dan een half uur. De leerkracht is de

zich af gedurende de zomermaanden, waarin het ’s

gespreksleider die het boekengesprek leidt. Zeg dat

nachts nooit echt donker wordt, maar eerder

de leerlingen alles mogen vertellen wat er in hen

schemert. Tijdens het verhaal worden er ook

opkomt.

verschillende plaatsnamen vernoemd, bijv. Hanko.
Laat de leerlingen deze plaatsnamen opzoeken op

2. Affiche

het internet, eventueel via Google Earth. Een van de

Roos wordt ontvoerd, maar haar ouders geven

hoofdpersonages verorbert ook een aanzienlijke

daar weinig ruchtbaarheid aan. Ze laten

hoeveelheid knäckebröd. Wie weet wat dat is?

doorschemeren dat Roos is weggelopen of gewoon

Misschien is het leuk om knäckebröd mee te

vanzelf verdween. Geef je leerlingen de opdracht

brengen en te laten proeven. Wat staat er in Finland

een affiche te maken waarin een beschrijving van

nog meer op het menu? Maak in de klas een Finse

Roos staat, met als titel ‘gezocht’ of ‘vermist’.

hoek, waarin je allerlei foto’s en voorwerpen kunt
tentoonstellen.

3. Filosoferen

kinderen hebben beschreven of getekend. Het gaat

Hou een filosofisch gesprek met je leerlingen. Vraag

er niet om wie het het dichtst heeft benaderd.

hen hoe ze dachten over rovers voor het boek werd
voorgelezen. Hoe ze er nu over denken. Denken ze

6. Chocoladezesssen

er nu anders over? Wat is er veranderd in hun

Op pag. 111-112 wordt het spel chocoladezessen

denken? Hoe komt dat? Het gekozen

uitgelegd. Speel het spel! Laat de leerlingen

vertelperspectief in dit boek (ik-perspectief vanuit

variaties op dit spel verzinnen. Geef hen de

Roos) verhoogt de betrokkenheid. Je kijkt binnen in

opdracht de spelregels, zoals beschreven in het

het leven van de Rovers, wordt één van hen. Neem

boek, te vereenvoudigen in een stappenplan,

er het boek goed of kwaad? van Oscar Brenifier

eventueel met tekeningen erbij.

(Biblion/Davidsfonds 2011) bij om verder over het
thema goed en kwaad te filosoferen.

7. Kinderen de baas!
Op p. 190 maakt de roverhoofdman zich zorgen:

4. Snoep

‘Veel erger kan het niet worden: een wereld waarin

Er wordt heel wat afgesnoept in het boek! Zo heeft

kinderen voorwaarden stellen.’ Hou een

elk lid van de Roversfamilie zijn snoepvoorkeuren.

klassengesprek. Wie heeft thuis inspraak?

Zoek de namen van al het snoep op (zie pp. 84 85).

Waarover? Waarover zeker niet? Wanneer wel?

Heeft het snoep hier bij ons ook namen? Welke?

Wanneer niet? Vinden de kinderen het belangrijk

Wat is het lievelingssnoep van de leerlingen?

hun zegje te mogen doen? Waarom?

Beluister als opwarmer bijvoorbeeld het lied
Snoep van Vroink (fragment: http://roodvonk.be/

En verder

wordpress/wp-content/uploads/2010/09/

Nog meer leuke lestips bij ik en de rovers vind je

snoep-fragment.mp3).

hier: http://jeugdliteratuur.org/download/lestip/

Maak zelf snoep met je leerlingen! Op het internet

kjv-2012-2013-ik-en-de-rovers.pdf. Het boek kent

vind je verschillende recepten, bijvoorbeeld deze

ook nog een vervolg. Kinderen die de smaak te

frambozensnoepjes: http://www.njam.tv/recepten/

pakken hebben gekregen kunnen nog andere

frambozensnoepjes. Of neem er een van de

avonturen lezen in: ik en de rovers zingen

kookboeken van Roald Dahl bij. Dit pinterestbord

karaoke (Gottmer 2012).

bevat een aantal kinderkookboeken:
https://www.pinterest.com/pluizuit/
kinderkooksels.
5. Kledij
Kleren maken de man? Op p. 94 zegt de
roverhoofdman: ‘Daarom is het belangrijk dat
mensen aan je kleding kunnen zien wat je beroep
is.’ Dan wordt de vraag gesteld: ‘Wat voor shirt
moet dat zijn?’ Voor je voorleest wat Karel
antwoordt, zou je de kinderen kunnen laten
beschrijven of tekenen hoe het shirt van een echte
roverhoofdman eruit ziet. Lees daarna verder op
p. 95: ‘Het moet zijn: zwart van kleur. Lange
mouwen. Niet te warm.’ Vergelijk dit met wat de

Winnaar Gouden Uil 1997 • Woutertje Pieterse Prijs 1997 • Zilveren Griffel 1997

Iep!
Joke van Leeuwen tekst en illustraties

Querido 2013 • € 12,50 • isbn 978 90 451 1498 9 • 160 pp
Op een dag vindt Warre een wezentje onder een struik, dat lijkt op een
meisje met vleugels, of een vogeltje met benen. Hij neemt het
wezentje mee naar huis. Zijn vrouw Tine wil het graag houden.
Ze zoeken een naam. Viegeltje groeit snel en op een dag vliegt
ze weg, zonder afscheid te nemen. Warre en Tine gaan op zoek
naar haar. Viegeltje is inmiddels neergestreken in de
slaapkamer van Loetje, die voor haar een nest van takken
maakt. Loetje wil ook leren vliegen. Ze gaan samen naar het
park. Hier ontmoeten Loetje, Warre en Tine elkaar. Viegeltje
heeft haar vleugels weer uitgestrekt. Ook dit keer zonder
afscheid nemen. Loetje zoekt mee met Warre en Tine naar Viegeltje.
Een enorm fantasierijk boek in korte beeldende zinnen vol humor in taal en
illustraties en vol levenswijsheden. Niets lijkt te dol. De hoofdpersonen in
het boek hebben warmte voor eigen idealen en zijn wars van conventies.
Het leven wordt genomen, zoals het komt. Alleen al vanwege het
taalgebruik zeer de moeite waard.

n Groep 5 en 6

personage vond je het leukst? Ken je nog meer

n Trefwoorden: afscheid nemen, vriendschap,

boeken van Joke van Leeuwen? Hou dit boeken-

zoektocht, anders zijn

gesprek niet langer dan een half uur. De leerkracht

n Lessuggesties: Inge Umans

is de gespreksleider die het boekengesprek leidt.
Zeg dat de leerlingen alles mogen vertellen wat er

Vooraf

in hen opkomt.

De tekeningen in het boek zijn meer dan illustraties
van het vertelde: ze maken soms onlosmakelijk

2. Afscheid nemen

deel uit van het verhaal. Maak daarom bijvoorbeeld

Viegeltje vertrekt telkens zonder afscheid te nemen

gebruik van een projector om de belangrijkste

en dat valt de achterblijvers zwaar. Hou een

tekeningen te tonen terwijl je voorleest.

gesprek over afscheid nemen. Hoe voelt het om
afscheid te nemen van iemand die je de volgende

1. Praten over het verhaal

dag weer terug zal zien (bijvoorbeeld een vriend op

Hou na het voorlezen een gesprek over het verhaal.

school)? Hoe voelt het om afscheid te nemen van

Maak hiervoor gebruik van het raamwerk van

iemand die je een hele poos niet zal zien

vertel eens van Aidan Chambers. Stel vragen: Wat

(bijvoorbeeld een vriend op school, net voor de

vond je leuk of niet leuk, mooi of niet mooi, goed of

lange zomervakantie)? Hoe voelt het om afscheid te

niet goed aan het boek? Is er een zin, woord of

nemen van iemand die je misschien niet meer gaat

fragment dat je heel erg is bijgebleven? Ken je

weerzien (bijvoorbeeld een goede vriend die

boeken of verhalen die hierop lijken? Welk

verhuist)? Hoe voelt het om definitief afscheid te

nemen (bij een overlijden van een dierbare)? Er zijn

Maak gebruik van boeken en het internet.

verschillende soorten afscheid die allemaal anders

n Zoek in kranten naar artikelen of berichten over

aanvoelen. Maar het kunnen afscheid nemen is

helden.

belangrijk. Wat kun je doen als je iemand mist die

Leg de resultaten van de groepjes bij elkaar: bekijk

ver weg is? Een brief schijven, even bellen of

de antwoorden en laat dit nog klassikaal aanvullen.

skypen, … Maar wat zeg je als het

Vraag ook aan de leerlingen wie hun persoonlijke

antwoordapparaat aanspringt? Lees

helden zijn en waarom. Nog meer helden? Op dit

Antwoordapparaat van Joke van Leeuwen voor uit

pinterestbord werden een aantal boeken over

de bundel al mijn later is met jou (Querido 2005):

helden samengebracht: https://www.pinterest.com/
pluizuit/helden.

O hee hallo ik ben het dus

n Zie ook ya hai ye, geïllustreerde liedjes over

maar jij dus even nu dus niet

helden van ver en dichtbij, samenstelling en

en ik dus als jij mij hier hoort

composities van Chrystal Cochius, met illustraties

eigenlijk ook niet meer nou ja.

van Elsbeth Cochius (Gehrels vereniging 2011,

Ik dacht alleen ik bel een keer

met cd).

ik dacht want als maar nee dus jee
dit gaat niet goed wat doe ik nu

4. Vermist

ik wou alleen maar dus omdat.

Viegeltje verdwijnt van de radar. Warre en Tine,

Het gaat zo moeilijk in zo’n ding

Loetje en de redder gaan op zoek naar haar. Een

maar ik wou zeggen dat ik jou

affiche zou de zoektocht kunnen ondersteunen.

tu tu tu tu tu tu tu tu

Laat je leerlingen een affiche maken waarop ze

tu tu tu tu tu tu toet pling.

Viegeltje tekenen en beschrijven. Ook een zoekertje
of oproep in de krant zou kunnen helpen. Welke

Wat zouden Warre en Tine nog aan Viegeltje willen

informatie staat er in een zoekertje? Hoe zou je de

zeggen? Welke boodschap zouden zij achterlaten in

zoektocht naar Viegeltje in een zoekertje kunnen

haar antwoordapparaat? Wat zou de redder

verwoorden?

zeggen? En Loesje? Laat hen een kattenbelletje
schrijven dat ze aan een boom in het park zouden

5. Vogels kijken

achterlaten. Wat zou Viegeltje antwoorden?

Warre is een amateur-ornitholoog. Hij houdt ervan
om naar vogels te kijken. Kennen je leerlingen veel

3. Helden

vogels? Ga zelf ook op ontdekking: welke vogels

De redder is een held. Wat maakt een held tot een

zijn er te horen en te zien in de schoolomgeving? Ga

held? Hou een gesprek over helden en heldendaden:

op onderzoek uit!

Wie heeft zelf al eens kleine of grote heldendaden

Breng deze boeken mee naar de klas: verborgen

verricht? Wat heb je toen gedaan? Wanneer ben je

vogels van Francesco Pittau & Bernadette Gervais

een held? Verdeel de klas in groepjes. Geef elk

(Lannoo 2010), vogels kijken is geluk van Nico de

groepje één van de volgende opdrachten:

Haan (Ploegsma 2010), kijken naar vogels van

n Zoek het begrip ‘held’ op in het woordenboek,

Hasse Jansson (Cyclone boekproducties 2006), wat

kijk ook welke spreekwoorden of zegswijzen er

vliegt daar? van Françoise de Guibert (Gottmer

bestaan.

2006), vogelontdekgids van Nico de Haan

n Probeer zelf een definitie te formuleren van het

(Ploegsma 2006), vogels tekenen, krabbelen en

begrip ‘held’.

kleuren met Carll Neut van Carll Cneut (De

n Maak een lijstje van enkele beroemde helden.

Eenhoorn 2014). Nog meer boeken over vogels vind

je op: https://www.pinterest.com/pluizuit/vogels.
En verder
Nog meer lessuggesties, geschreven door Jos van
Hest en Lieke van Duin, zijn te vinden op:
https://woutertjepieterseprijs.nl/lessuggesties/les
suggesties-1997/.
Breng ook het boek vogelmeisje van Gil Van der
Heyden (Clavis 2009) mee naar de klas. Geef je
leerlingen die het willen lezen (of lees het boek
klassikaal voor) de opdracht om Eeltje, het
vogelmeisje, te vergelijken met iep. Wat zijn de
overeenkomsten/verschillen?

Zilveren Griffel 2017

Kinderen met een ster
Martine Letterie tekst Rick de Haas illustraties
Leopold 2016 • € 13,99 • isbn 978 90 258 6957 • 88 pp

Rosa, Klaartje, Jules, Leo, Ruth en Bennie zijn doodgewone
kinderen. Tot ze een ster krijgen, een ster die alles anders
maakt.
In dit voorleesboek beschrijft Martine Letterie het leven van
zes kinderen die in de Tweede Wereldoorlog in kamp
Westerbork terechtkwamen. Ze baseerde de verhalen op
interviews met mensen die de oorlog als kind meemaakten.

n Groep 5 en 6

En soms hoor ik ook een trommel,

n Trefwoorden: 2e wereldoorlog, Joodse kinderen,

katteklop, soms hard, soms zacht.

vrijheid

Het is donker waar mijn kind woont,

n Lessuggesties: Mariet Lems

waar mijn kind woont is het nacht.

1. Inleiding

Want het is nog niet geboren,

Bekijk ter voorbereiding voor uzelf het filmpje op

in mijn buik is alles zwart.

You Tube over kinderen met een ster.

Maar mijn kindje geeft zelf licht

Besluit of u het wel of niet in de klas laat zien. Zo ja,

en blaast sterren naar mijn hart.

dan na onderstaand gesprek over wat een ster is.
In de klas: Laat het boek nog niet zien. Lees het

Bespreek het gedicht. Wie spreekt hier? Tegen wie?

gedicht Moet je zien van Sjoerd Kuyper voor (uit: ik

Wat is dat met die foto? De trommel? Wat zou de

blijf altijd bij je, Querido 2015) Laat daarbij de

laatste zin over de sterren betekenen? Wat zijn

illustratie zien op het digibord.

sterren? Wanneer zie je ze? Wat vind je mooi aan
sterren? Ken je namen van sterren? Waar wordt bij

Moet je zien

sterren aan gedacht? Bloemen zonder stengel;
gaatjes in de hemel, waardoor het licht van het

Moet je zien, dit is mijn kindje,

heelal schijnt; van iemand die overleden is, zegt

het woont nu nog op de maan.

men vaak dat hij nu een ster aan de hemel is. Kun je

Kijk, die slaapmuts en die schoenen

mensen ook een ster noemen? Een televisiester,

met die belletjes eraan.

een filmster, een musicalster, de ster van de avond,
allemaal heel positief en feestelijk.

Dit is de foto die ze maakten

Laat het You Tube-filmpje zien. Kunnen de

in het ziekenhuis: Het leeft!

leerlingen begrijpen dat de kinderen eerst trots

Met een fluit en een viool

waren op die ster? Het erge van buitengesloten

- al wat hij later nodig heeft.

worden beseften ze toen nog niet. De meeste

kinderen wisten niet eens wat het was: een Joods

worden. Als er lang nagedacht moet worden, is het

kind zijn. Net zomin als je er nu aan denkt dat je

tijd voor de volgende vraag. Geef aan dat

vriendje Hervormd, Rooms-Katholiek of Moslim is,

antwoorden op eerdere vragen altijd nog welkom

wat maakt het uit, een kind is een kind. En alleen

zijn. Meningen kunnen verschillen. Wat de een leuk

volwassenen met een rare kronkel in hun hoofd

vond kan de ander vervelend of niet leuk vinden.

maken onderscheid.

Inventariseer de antwoorden/trefwoorden per

Sommige verhalen zullen op vluchtelingenkinderen

vraag in een lijst via het digibord. Als de

in de klas veel nare herinneringen oproepen, maar

(ant)woorden worden vastgelegd kun je er steeds

er goed over praten kan hopelijk helpen voor meer

naar verwijzen. Leerlingen zien wat er op de

onderling begrip.

verschillende lijsten staat. Met lijnen worden
dezelfde woorden, die in de verschillende lijsten

2. Voorlezen

staan, met elkaar verbonden. Dat kan aanleiding

Het boek bestaat uit losse verhalen over zes

zijn tot gesprek. Maar in feite bieden alle

kinderen die elkaar niet kennen. Symbooltjes op de

opmerkingen aanknopingspunten voor een

beginpagina van ieder verhaal geven aan over welk

gesprek; ze komen immers allemaal uit de tekst.

kind het gaat. Martine Letterie beschrijft de

Uit: leespraat – Aidan Chambers (ndb 2012).

geschiedenis chronologisch via de kinderen. Om ze

nb. Stel nooit de vraag: Wat is mooi aan dit verhaal.

uit elkaar te houden kunt u met elkaar op het bord

Want er is niet één waarheid. Ieder kan iets anders

aantekeningen maken over de betreffende

mooi of niet mooi vinden.

hoofdpersoon in het verhaal, of steeds als er een
nieuw hoofdstuk aan de beurt is, even terughalen

3. Dierentuin in de oorlog

wat er in een vorig hoofdstuk met dit kind

Op pagina 18 gaat Rosa graag naar Artis, de

gebeurde. Elk hoofdstuk kan vragen oproepen.

dierentuin in Amsterdam, maar later mag ze er niet

Neem de tijd om na te praten en kinderen te

meer komen. Praat er met elkaar over wat dat voor

bevragen volgend de methode Chambers:

invloed heeft op je leven, als je op bepaalde

Basisvragen:

plekken niet meer mag zijn. En wie bepaalt dat dan.

n Wat vond je leuk, mooi of goed aan dit

Hoe het in de bezettingsjaren met Artis ging is te

verhaal/dit boek?

vinden op http://www.dedokwerker.nl/artis.html.

n Wat is je opgevallen?

Vooral interessant om te lezen hoe het ging toen er

n Wat vond je niet leuk aan dit boek? Waren er

in de hongerwinter niet voldoende eten meer was.

stukken die je vervelend vond? Welke?

Hoe kregen de dieren dan te eten?

n Wat vond je moeilijk of onduidelijk? (Wat vond je

Over de oorlogsjaren in diergaarde Blijdorp in

vreemd? Was er iets dat je nog nooit in een boek

Rotterdam heeft Joukje Akveld een boeiend boek

bent tegengekomen? Was er iets dat je verraste?

voor kinderen geschreven een aap op de wc

Waren er dingen die niet klopten?

(illustraties Martijn van der Linden, Zilveren Griffel

n Zag je bepaalde patronen of verbanden? (Was er

2015, Hoogland & Van Klaveren 2015). Op de site

iets dat steeds terugkwam in het verhaal?)

van uitgeverij Hoogland & Van Klaveren staat een
lesbrief geschreven door Mariet Lems, om met een

Op elk van de vragen geven de leerlingen

aap op de wc aan de slag te gaan:

mondeling (beslist niet schriftelijk) kort antwoord,

http://www.hooglandvanklaveren.nl/sites/default/

bijvoorbeeld in één woord; ze hoeven niets uit te

files/lesbrief_een_aap_op_de_wc_kl.pdf

leggen. Stel elke vraag apart, zodat alle voor de

Nog meer lessuggesties van Inge Umans bij

hand liggende (ant)woorden gegeven kunnen

Bekroningen 2016 op www.leesplan.nl >

basisonderwijs > praktische tips.

Vier woorden
Een woord

4. Zes kinderen en hun verhaal
Bekijk met elkaar nog eens de aantekeningen die

Een werkblad voor de elf is te downloaden op de

aan het begin over de kinderen gemaakt zijn. Wat

site van uitgeverij saam bij het boek weten waar

weten we inmiddels meer over de kinderen? Weten

de woorden zijn, methodiek Creatief schrijven po,

de leerlingen nog wat ieder kind individueel beleefd

Mariet Lems.

heeft? Kopiëren mag eigenlijk niet, maar voor
leerdoeleinden dit keer wel. Kopieer van elk kind de

Vraag de leerlingen eerst een elf te schrijven met

hoofdstukken en leg die op stapeltjes met de naam

als eerste woord Oorlog. En daarna een met als

van het betreffende kind erop. Het lijkt veel, maar er

eerste woord Vrijheid. Ze kunnen bij Oorlog putten

kunnen twee bladzijden op een a4. Maak zes

uit wat ze uit de verhalen hebben onthouden/wat

groepjes in de klas en geef elk groepje een van de

indruk op hen heeft gemaakt. Bij Vrijheid wat dat

namen: Rosa, Klaartje, Jules, Leo, Ruth en Bennie.

voor hen betekent. Laat illustreren, maak er een

Weten ze nog wat hun gezinssituatie was? Geef ze

boekje van en stuur het naar de schrijfster via haar

het stapeltje dat bij hun naam hoort. Laat ze met

site of naar de uitgeverij met de vraag om het naar

elkaar in korte zinnen hun levensloop opschrijven.

haar toe te sturen. Wacht op antwoord.

Hoe eindigt ieders individuele verhaal? Op een later
moment brengen de groepjes verslag uit, zodat
ieder een nog beter beeld krijgt van de
verschillende kinderen in het boek.
5. Oorlog en vrijheid
Op de laatste bladzijde vertelt schrijfster Martine
Letterie hoe ze aan de verhalen gekomen is. Lees
de laatste drie regels voor.
Ze heeft het over verstandige volwassenen,
natuurlijk moeten die er het liefst altijd zijn. Maar
ook kinderen kunnen heel verstandig zijn. Kennen
de leerlingen vormen van uitsluiting? Hoe voelt een
kind zich dat buitengesloten wordt? Wat kun je er
aan doen om ze uit dat gevoel te halen? Hoe kun je
voorkomen dat kinderen buitengesloten worden?
Heeft pesten hiermee ook iets te maken? Waarom
doen kinderen dit?
Vraag ze tot slot in een kringgesprek wat vrijheid is.
Hoe belangrijk is die vrijheid? Is iedereen op de
wereld vrij?
Kennen de leerlingen de dichtvorm Elf? Die bestaat
uit Elf woorden gegroepeerd als volgt:
Een woord
Twee woorden
Drie woorden

Thea Beckmanprijs 2016

De zee kwam door de brievenbus
Selma Noort tekst Martijn van der Linden illustraties
Leopold 2015 • € 12,99 • isbn 978 90 258 6764 5 • 71 pp

‘Mijn vader gooide mij van het dak. Ik kon het niet
begrijpen. Wie gooit zijn kind nou weg? Mijn vader.
Papa.’
Midden in de nacht maakt mama Liesje en haar zus
Sjaan wakker. Het is ijskoud, het sneeuwt en de storm
raast rond het huis. De kerkklokken beieren om de
mensen te waarschuwen voor de komende vloed.
‘Snel, kleed je aan!’ zegt mama, ‘De zee komt, de dijk
is kapot.’ Zullen ze op tijd van de watersnoodramp
gered worden?

n Groep 5 en 6

n Trefwoorden: watersnoodramp

n Lessuggesties: Cisca van Hemert-Kopmels

3. Woordweb
Maak gezamenlijk een woordweb rond het thema
watersnoodramp om voorkennis te activeren. Maak
daarbij gebruik van www.mentimeter.com. Aan een

1. Watersnoodramp

digitaal woordweb kunnen alle leerlingen

Dit boek sluit naadloos aan op het thema ‘De

deelnemen met hun tablet, de antwoorden

watersnood van 1953’ uit de canon van Nederland.

verschijnen meteen op het bord, antwoorden die

U kunt dit boek uitstekend gebruiken als

vaker worden gegeven, worden groter

introductie of ter illustratie van dit thema.

weergegeven. Laat de leerlingen antwoorden op de

Het zal de nationale ramp veel dichterbij brengen,

vraag: ‘Wat weet je van de watersnoodramp?’

het verhaal van Liesje maakt emoties als angst,

Kies voor ‘open vragen’ en stel de leerlingen in

moed en geluk invoelbaar voor de leerlingen.

staat om meerdere antwoorden te geven. Bespreek

(zie: http://www.entoen.nu/watersnood/po-

de antwoorden en formuleer samen nieuwe vragen

docent#disqus_thread )

waarop nog een antwoord gezocht kan worden.

2. Introductie

4. Opdrachten voor een volgende boekenkring

Dit boek heeft 19 hoofdstukken en telt 71 pagina’s.

Vertel dat u dit boek komende week gaat voorlezen

In 5 voorleessessies, van telkens 4 hoofdstukken,

en dat u een paar afspraken wil maken voor een

leest u het boek in één week voor. Introduceer het

volgende boekenkring.

boek bij de leerlingen in de boekenkring. Wat

n Vraag twee leerlingen om op internet antwoorden

denken ze, waarover gaat het verhaal, als u alleen

te vinden op de vragen die bij het maken van het

de titel noemt? Haal daarna het boek tevoorschijn,

woordweb zijn geformuleerd. Wijs ze op de

noem de auteur en de illustrator en laat de voorkant

informatie die aan het eind van het boek over de

zien. Wat weten de leerlingen van de

watersnoodramp wordt gegeven en de informatie

watersnoodramp?

op http://www.entoen.nu/watersnood/po .

n Vraag twee leerlingen om samen informatie te

emoties papa en mama spreken en welke gevoelens

zoeken over Selma Noort en kies ook twee

passen bij dit moment? Kunnen de leerlingen die

leerlingen die Martijn van der Linden voor hun

emoties in hun stem laten horen? Let op fasering,

rekening nemen.

klemtoon en beleving. Laat vier leerlingen het

n Laat twee leerlingen boeken verzamelen van

fragment voorlezen, één in de rol van Liesje, één in

Selma Noort en de leeshoek ermee inrichten. Twee

de rol van papa, één als mama en één als de man in

andere leerlingen verzamelen boeken voor de

de boot.

leeshoek van Martijn van der Linden.

Vertel eens: Wat zou jij doen? Zou je net als Liesjes
vader jouw kind van het dak gooien?

5. Hoofdstuk 1 tot en met 4
Lees de eerste zinnen van het verhaal voor:

8. Hoofdstuk 13 tot en met 16

‘Mijn vader gooide mij van het dak. Ik kon het niet

In bejaardenhuis Avondlucht heeft Sjaan meer

begrijpen. Wie gooit zijn kind nou weg?

aandacht voor Ellie, de dochter van de handwerkjuf

Mijn vader. Papa.’

dan voor Liesje. Dat doet Liesje verzuchten: ‘Sjaan

Vertel eens: Wat vinden uw leerlingen van dit

was mij vergeten. Papa gooide mij weg. Mama was

verhaalbegin? Wat stellen ze zich bij deze zinnen

er niet.’ (pag. 48)

voor? Welk vermoeden wekken deze zinnen op? Blik

Vertel eens: Kunnen de leerlingen bedenken hoe

samen vooruit op de verwachting die deze zinnen

Liesje zich voelt?

oproepen.

Als Liesje en Sjaan weer verenigd zijn met hun

Bekijk aan het einde van de eerste voorleessessie

ouders en Bertje, moeten ze wachten tot het eb

de kaart van Zeeland en zoek op waar Kruiningen

wordt, voordat ze uit Kruiningen kunnen

ligt.

vertrekken. Bespreek de betekenis van eb, vloed en
springvloed.

6. Hoofdstuk 5 tot en met 8
Grijp nog even terug naar de ideeën die bij de

9. Hoofdstuk 17 tot en met 19

introductie zijn genoemd, over de titel van het boek.

Papa is kwijt. Sjaan en Liesje vinden hem zittend in

Op pag. 18 wordt duidelijk dat de titel de zee kwam

de sneeuw tegen de deur van het schuurtje. Zijn

door de brievenbus letterlijk bedoeld is.

gezicht smal en bleek, zijn ogen dicht. Net nu

Vertel eens: Zien de kinderen de scene vanaf ‘De

iedereen veilig bij opa en oma is aangekomen, zit

muren van ons huis trilden, tot De zee kwam heel

papa daar zo stilletjes.

anders dan ik me had voorgesteld ‘, voor hun ogen

Vertel eens: Wat zou er met papa aan de hand zijn?

gebeuren?

Wat vind je van het aanbod van Liesje?

Papa en mama brengen hun kinderen en allerlei

Ze gaat net zo lang zoeken tot ze papa’s

spulletjes naar de zolder.

weggedreven fiets heeft gevonden.

Wat zouden uw leerlingen zeker doen als Nederland
weer zou overstromen?

Na het lezen van het hele boek:
Liesje is de hoofdpersoon uit het boek, wat ben je

7. Hoofdstuk 9 tot en met 12

over haar aan de weet gekomen?

Op pag. 38 wordt de dramatische gebeurtenis

Kun je aan de manier waarop ze reageert merken

beschreven waarbij papa Liesje van het dak gooit.

dat het een meisje van zeven jaar is?

(pag. 38 en 39) Kopieer deze tekst voor alle

(pag. 7: Ze denkt werkelijk dat papa haar weg wil

leerlingen. Eerst lezen ze de tekst voor zichzelf,

gooien, pag. 13: ze denkt dat ze vissen door de

daarna technisch hardop. Bespreek met welke

straat kan zien zwemmen, pag. 22: het konijn dat in

z’n hok naar Engeland drijft).
Je weet dat dit verhaal zich afspeelt tijdens de
watersnoodramp van 1953, zijn er nog andere
aanwijzingen over de tijd waarin het verhaal zich
voltrekt? (klederdracht, rol van godsdienst in het
dagelijks leven, paard en wagen enz.)
10. Boekenkring
n leerlingen

Laat de twee leerlingen die antwoorden hebben
gezocht op de samen geformuleerde vragen over de
watersnoodramp, verslag uitbrengen in de
boekenkring.
Ook de leerlingen die zich hebben verdiept in Selma
Noort en Martijn van der Linden, vertellen over hun
bevindingen en tonen de boeken die ze hebben
verzameld.
n leerkracht

Lees van tevoren zelf een leesboek van Selma Noort
en introduceer dat boek in de boekenkring. De
komende weken kunnen de leerlingen de boeken
van Selma Noort en Martijn van der Linden bekijken
en er eentje kiezen als vrij leesboek.
11. Watersnoodmuseum
Op de plaats waar in Ouwerkerk op SchouwenDuiveland het gat in de dijk gedicht is met grote
caissons, is nu het museum gevestigd. Het is
indrukwekkend en leerzaam. Er wordt ook aandacht
aan de overstromingen op de Zuid-Hollandse
eilanden besteed. Zie www.watersnoodmuseum.nl.

Zeb.
Gideon Samson tekst Joren Joshua illustraties
Leopold 2018 • € 15,99 • isbn 978 90 258 7394 3 • 96 pp

Elf leerlingen uit één klas vertellen in Zeb. over iets
vreemds dat ze hebben meegemaakt of gedaan.
Bijvoorbeeld dat er een zebra in de klas zit en dat juf Cato
beweert dat twee plus twee vijf is. En over Ozzie die van
zijn zakgeld een grap voor Ziva wil kopen in de
grappenwinkel.

n Groep 5 en 6

Imara?

n Lessuggesties: Gretha Straatsma

paard moeten spelen? Wat ben je liever, paard of

n Trefwoorden: humor, fantasie, filosofie

n Hoe zou je reageren als je Imara zou zijn en dat je

temmer?
Vooraf
De verhalen zijn absurdistisch en filosofisch en

2. Ozzie

nodigen uit tot nadenken en gesprek. Lees het

In dit verhaal zoekt Ozzie een grap voor Ziva in de

boek vooraf door. Bij een tweede (voor)lezing vallen

grapjeswinkel. En dat is nog best lastig als je maar

weer andere dingen op.

veertien-euro-dertig te besteden hebt.
In het verhaal komen verschillende soorten grapjes

1. Imara

voor: goedkope grapjes, een

In dit eerste verhaal komt een nieuwe leerling in de

tweedehands/gebruikt grapje, een flauw grapje,

klas: Ariana, een zebra.

een doordenker, grapjes voor boven de achttien,

n Hoe bijzonder is dat, een zebra in de klas?

woordgrapjes. Bespreek al deze verschillende

n Wat is de reden dat er op het etiket Zeb. staat?

soorten grapjes met elkaar.

Vraag een paar leerlingen informatie op te zoeken

tussen een grap en een mop?

over zebra’s. De leerlingen presenteren hun

Uiteindelijk vindt Ozzie bij ‘overige grapjes’ precies

bevindingen voor de groep.

wat hij zoekt!

n Wat vind je van het spel dat Imara en Ariane

n Verzin een ‘goede’ grap en lees deze aan elkaar

n Wat weet je over zebra’s?

spelen: paardje en temmer?

n Ken je een dergelijk spel?

n Hoe verloopt het spel in het verhaal?

n Wat vind je van de rol van Ariane en die van

n Wat is het trouwens het verschil, in het verhaal,

n Maar wat is die grap precies?

voor.
Ter voorbereiding kun je via de website van Willem
Wever een ouder filmpje laten zien: ‘Hoe verzin je
een goede grap?’

3. Noepy

6. Ziva

In dit verhaal wordt het huilen afgeschaft middels

De familie van Ziva heeft bij toerbeurt de hik. Ze

een stemming. Moeder is tegen en vader is voor

vinden dat ze dit niet door kunnen geven.

afschaffen van het huilen. Noepy, haar moeder en

n Wat vind jij?

zusje Fien gaan daarom protesteren voor terugkeer

n Wat is de hik eigenlijk en hoe kom je er weer

van het huilen. De ouders van meerdere kinderen

vanaf?

uit de klas hebben voor afschaffen van het huilen

n Wat vind je van de afloop van het verhaal?

gestemd.

Via school-tv een informatief filmpje over de hik:

n Wat zou daar de reden van kunnen zijn, denk je?

https://schooltv.nl/video/hoe-kom-je-aan-de-hik-

Uiteindelijk gaat ook de vader van Noepy mee

een-krampje-in-je-middenrif/

protesteren omdat hij niet meer hartstochtelijk kan
huilen bij zijn lievelingsboek.

n Wat vind je ervan dat het huilen is afgeschaft?
n Wie is voor en wie is tegen?

7. Lev
Lev houdt zijn spreekbeurt over Bruno, 46 jaar. Hij
houdt van kruiswoordraadsels en woordzoekers.

Organiseer hierover in de klas een klein debat en

n Wat vinden de leerlingen van dit

vraag de leerlingen hun keuze te motiveren.

spreekbeurtonderwerp?
Vraag leerlingen in tweetallen een spreekbeurt over

4. Maximiliaan

elkaar te houden. Vragen die daarbij gesteld

Lees het verhaal voor. Als iedereen zegt dat twee

kunnen worden:

plus twee vijf is, is het dan moeilijk om vol te

n Wat is je leeftijd, gezinssamenstelling?

houden dat het niet waar is? Maximiliaan vraag het

n Wat zijn je hobby’s, lievelingseten, -kleur, -kleur,

aan zijn ouders en die geven hem geen duidelijk

-film, -voetbalclub, -sport, -etc.

antwoord, zijn vrienden zeggen dat het vijf is en ook

n Probeer één ding van elkaar te achterhalen wat

juffrouw Cato zegt dat twee plus twee vijf is.

(nog) niet bekend is.

n Wie heeft er gelijk?

n Presenteer elkaar voor de klas.

Bekijk de tekeningen die bij het verhaal horen.

n Wat haal je uit de tekening van de vader van

8. Wies

Maximiliaan en de tekening van juf Cato?

Noepy wil van hoofd ruilen met Wies. Ga het

Uiteindelijk ‘ziet’ Maximiliaan dat twee plus twee

gesprek met je leerlingen aan over wat ze mooi aan

vijf is…

zichzelf vinden. Daarna wat ze mooi aan een ander

n Wat vind je?

(binnen de klas) vinden.

5. Annabelle

iemand anders?

Annabelle wil een leeuw voor haar verjaardag zodat

n Zou je van hoofd/lichaam willen ruilen met
n Met wie en wat is dan de reden?

deze haar gazelle Bobina kan opeten. Bobina is
toch niet meer zo leuk; ze eet langzaam, uitlaten

9. Ravi

duurt hartstikke lang, net als dat stomme hok

Jayden en Ravi hebben dezelfde droom gedroomd.

verschonen. Herkennen leerlingen dit? Je wilde heel

Ze zaten in elkaars droom.

graag een huisdier maar is die er eindelijk dan is
het eigenlijk niet meer zo leuk… Hoe kan dat?

n Kan dat?

n Wat denk je?

Daarna lukt het helaas niet meer, hoe hard ze het
ook proberen.

n Waar dromen leerlingen over?

n Hoe zit dat eigenlijk met dromen?

Op school-tv vind je een filmpje dat uitlegt wat
dromen betekent. Mr. Right, Wat betekenen
dromen? https://schooltv.nl/video/mr-right-watbetekenen-dromen/
10. Katinka
Katinka gaat met haar familie op vakantie naar
Spanje. Maar… mama is zuinig en heeft gezorgd
voor zelfvliegtickets, dat scheelt zomaar 200 euro
per persoon. Dat is veel geld! Dat geld wordt door
papa, mama en Dex direct uitgegeven aan andere
dingen.

n Wat vind je hiervan?

n Wat zou jij gedaan hebben?

n Wat vind je van de zelfvliegtickets?

Verzin met elkaar manieren hoe je goedkoop en
leuk op vakantie kan gaan.
11. Zeb. Ariane
In dit verhaal gaat het over de bruiloft van juf Cato
en Bruno op 30 februari. De ouders van de
leerlingen geloven niet in 30 februari en zijn dus
letterlijk nergens.

n Wat vind je van 30 februari?

n Kan het zo zijn als je ergens heel erg in gelooft

dat het echt zo is? Net zoals twee plus twee vijf is?

Zilveren Griffel • Tip van de Kinderjury 2012

Toen kwam Sam
Edward van de Vendel tekst Philip Hopman illustraties
Querido 2011 • € 16,95 • isbn 978 90 451 1241 1 • 128 pp

Voor Kix verandert alles als op een dag een prachtige, witte
berghond komt aanlopen. Hij sluit vriendschap met hem,
en noemt hem Sam. Kix’s vader wil er niets van weten, ze
hebben al dieren genoeg. Zijn moeder vindt de hond
prachtig maar denkt dat hij van de overburen is, de
vreselijke meneer en mevrouw Jones, waar ze nooit meer
komen, nadat meneer Jones gedreigd heeft met een grote
slang die kefhondjes in één een hap kan verorberen. Om
de hond te mogen houden, moet Kix in een bloedstollend
spannende nacht bewijzen hoeveel hij van Sam houdt.
Een mooi en eigentijds voorleesverhaal met een hoofd- en heldenrol
voor de jonge Kix. Sympathiek en mooi verteld, gebaseerd op een
ware gebeurtenis.

n Groep 5 en 6

n Trefwoorden: honden, vriendschap, bang zijn
n Lessuggesties: Mariet Lems

gesprek over honden. Wat voor honden ken je? Hoe
gedragen ze zich? Hoe heten ze? Wat is er leuk aan?
Wat niet? Zijn er ook voor-en nadelen aan het
hebben van een hond? Laat nu het boek zien,

1. Introductie

uitgevouwen, zodat voor-en achterkant te zien zijn.

Je kunt op verschillende manieren een boek bij de

Wat vinden ze van deze hond? Meningen mogen

leerlingen introduceren. Een aanloopje nemen

verschillen. Hoe kijkt de hond? Laat eventueel ook

maakt nieuwsgierig. Een gesprek vooraf, het tonen

het omslag zien van het boek bezem van Bibi

van voorwerpen, het bespreken van een aantal

Dumon Tak (Van Goor 2005) Wat zijn de verschillen

moeilijke woorden uit het verhaal.., wat je ook doet,

tussen deze twee honden behalve de kleur? De

er is al iets voorbereid en dat zorgt voor

hond Bezem kan model staan voor de hond

herkenning. Het haakt aan bij wat er al is.

Springertje uit toen kwam sam. Leg het boek

Mogelijkheden:

bezem weg om later voor te lezen.

Zet het boek een tijdje zichtbaar neer en

2. Voorlezen

beantwoordt summier de vragen die de leerlingen

Lees het boek in gedeeltes voor bespreek steeds

stellen. Laat niet teveel los. Hou het spannend.

na. Er zullen zeker emoties los komen bij de

Vertel dat u het binnenkort gaat voorlezen.

leerlingen. Wat vonden de leerlingen het mooiste

n Als u zeker weet dat niemand het heeft gelezen:

n Zet voorwerpen neer die belangrijk zijn in het

stukje? Meningen mogen verschillen. Wat

verhaal, zodat het beeld al een connectie maakt en

onbegrijpelijk? Raar? Praat over moeilijke woorden.

de leerlingen het voorwerp tijdens het voorlezen

n P. 27: wat wordt bedoeld met ‘een piezeltje

kunnen plaatsen.

vertrouwen’?

n Of: Laat het boek nog niet zien en begin een

n P.29: wat betekent ‘een draadje los’?

n P.31: weten de leerlingen wat ‘hooien’ is?

‘Wat bedoelt de auteur?’ zijn minstens even erg. De

n Na p. 32 kun je vragen welke naam de leerlingen

betekenis van een tekst kun je niet meteen en in

denken dat de hond voortaan zal krijgen: Sam of

één keer zien; je moet haar ontdekken via

Nanook. Wat zijn de voordelen van de oude en de

specifieke en praktische vragen, onderhandelen, tot

nieuwe naam?

stand brengen of achterhalen. We stoeien ermee,

n P. 35: wat is een coyote en waar leven die?

halen er stukjes uit waar we wat mee kunnen en

n P.41: geschopt en geslagen. Hoe weten ze dat?

praten daar dan over. Zo krijgen we beetje bij beetje

Hoe heet het als je iets invult, zonder het zeker te

zicht op wat de tekst als geheel zou kunnen

weten? Een vooroordeel. Wat is er gevaarlijk aan

betekenen.’

het hebben van een vooroordeel?

Chambers adviseert vier basisvragen:

n P. 45: wat is een bloedhond?

(Deze vraag verschilt wezenlijk van Wat is leuk,

n P. 44: wat is een pick-up?

n Wat vond je leuk, mooi of goed aan dit boek?

n P. 50: uitvluchten verzinnen. Naar aanleiding van

mooi, goed in het verhaal. ‘Is’ impliceert dat er

dit hoofdstuk is een mooie schrijfopdracht te geven.

maar één waarheid is. Integendeel, ieder kind heeft

Wat voor uitvluchten verzonnen Kix en zijn zusje

zijn eigen waarheid.)

voor het slapen gaan? Wat voor uitvluchten
verzinnen de leerlingen? Niet alleen voor het slapen

n Wat vond je niet leuk, mooi of goed?
n Wat vond je moeilijk of onduidelijk?

gaan, maar ook voor andere dingen? Eerst over

n Zag je een patroon of bepaalde verbanden?

praten, daarna pas de schrijfopdracht geven.

Schrijf de woorden ‘leuk’, ‘niet leuk’, ‘moeilijk’ en

n P.64: Laat voordat je deze bladzijde leest, de

‘patronen’ naast elkaar op het bord.

tekening zien. Wie is het? En wat belooft dat?

Stel de eerste vraag en schrijf antwoorden kort op

n P.65: Buurman zegt: ‘Hell nee.’ Wat betekent dat?

onder ‘leuk’. Geef de tijd om na te denken. Maak

‘Bloody hell’ is een vloek in het Engels.

duidelijk dat er niet één waarheid is, maar dat

n P. 67: Hoe denken de leerlingen dat dit verhaal

iedereen iets anders kan denken. Wat de een leuk

afloopt? Laat alle mogelijkheden passeren.

vindt, kan de ander onbegrijpelijk vinden. En dat is
nu juist wat het gesprek boeiend maakt. Bekijk

3. Vertel eens

samen waar de overeenkomsten zitten. Verbindt die

In het boek leespraat (ndb Biblion 2012) vertelt

met een lijn.

Aidan Chambers hoe je met leerlingen over gelezen

Wat boeit de leerlingen het meest? Zit hier een

boeken kunt praten. Het is een boek dat iedere

gesprek in? In deze fase mag een vraag als: ‘Hoe

leerkracht zou moeten lezen. Het staat vol

weet je dat?’ gesteld worden. Hierdoor kunnen

memorabele en direct toepasbare uitspraken. Het

andere kinderen ineens de link zien.

belangrijkst voor leerkracht en leerlingen is te

Het gesprek eindigt als de aandacht afneemt. De

weten dat alle antwoorden goed zijn. Hoe de

eerste keer zal het nog even wennen zijn, maar als

leerling er op dat moment over denkt, kan nooit en

ze er vertrouwd mee zijn, zullen ze zich al snel niet

te nimmer afgekeurd of in twijfel gebracht. Aidan

meer druk maken over leuk en niet leuk, en

Chambers: ‘Kinderen laten stoppen met praten is

overgaan op de moeilijkheden en de verbanden,

doorgaans een stuk eenvoudiger dan ze aan het

omdat ze weten dat dat het meeste oplevert.

praten krijgen. En een van de meest ontmoedigende

Een leerling in het boek van Aidan Chambers: ‘Je

woorden in dit verband is ‘waarom’. ‘ ‘Waarom’ is

weet pas wat je denkt als je het zegt.’

niet de enige ontmoedigende vraag in het
traditionele onderwijssysteem. Ook ‘Wat betekent
het volgens jou?’, ‘Waar gaat het eigenlijk over?’ of

4. Vervolgopdracht 1

op de foto en Sam uit het boek? Wat maakt de

Verzamel boeken over honden, om voor te lezen of

wetenschap dat het echt gebeurd is uit voor de

te laten lezen, omder meer:

waardering van het verhaal? Dat kan voor ieder

n bezem van Bibi Domon Tak & Fiel van der Veen

anders zijn. Hoe zouden de ouders van de

(Van Goor 2005).

leerlingen reageren in zo’n geval? Hoe zouden de

n hond weet alles en wolf weet niets van Sylvia

Vanden Heede met illustraties van Marije Tolman
(Lannoo 2014), onderscheiden met de Vlag en
Wimpel van de Griffeljury 2015,

n hou van die hond van Sharon Creech (Hoogland

& Van Klaveren 2014). Schrijflessen bij dit boek in
weten waar de woorden zijn, methodiek creatief
schrijven po, vanMariet Lems (herdruk in ringband
saam 2013).

n loebas, een beer van een hond van Frank

Geleyn & Esther Platteeuw (De Eenhoorn 2014).

n een heel bijzondere hond van Martine Nijhoff

(Lemniscaat 2003).
Praat na over verschillen en overeenkomsten
onderling en met toen kwam sam.
5. Vervolgopdracht 2
Kopieer een aantal tekeningen uit het boek en leg
ze neer. Laat elke leerling een tekening kiezen. Als
iemand dezelfde wil, maak dan nog een kopie. Een
andere moeten kiezen, blokkeert. Door zelf te
kiezen, wordt het denkproces al in gang gezet.
Stel kijkvragen. Wat is het belangrijkste onderwerp
dat je ziet? Noem enkele details. Als er geluiden
zouden zijn, wat zou je kunnen horen? Geuren?
Tast? Als een vraag niet van toepassing is op je
tekening, dan zet je een streepje. Als er kleuren
zouden zijn, welke?
Schrijfopdracht: schrijf bij de tekening jouw eigen
verhaal. Het mag het verhaal zijn dat je gehoord
hebt, in je eigen woorden, maar het mag ook een
heel eigen verhaal zijn, of een mengeling van beide.
6. Waargebeurd
Als nog niet aan de orde is geweest, dat het verhaal
gebaseerd is op een ware gebeurtenis, lees dan de
laatste bladzijde voor. Laat de foto zien. Wat voor
overeenkomsten en verschillen zien ze aan de hond

leerlingen het aanpakken?

Vlag en Wimpel van de Griffeljury 2014

Mijn bijzonder rare week met Tess
Anna Woltz tekst

Querido 2013 • € 13,95 • isbn 978 90 451 1488 0 • 168 pp

Tijdens een vakantie op Texel ontmoet
de 10-jarige Samuel het iets oudere
meisje Tess, dat dolgraag haar
onbekende vader wil ontmoeten. Hij
helpt haar daarbij, maar zit zelf ook
met een levensvraag die hij graag wil
oplossen; hoe je eenzaamheid moet
verwerken als iedereen van wie je
houdt doodgaat.

n Groep 5 en 6

n Trefwoorden: Texel, vakantie, vaders
n Lessuggesties: Gretha Straatsma

was veel leuker.’ Wat zou Tess bedoelen? In de
ogen van Sam doet ze alsof familie niets voorstelt.
Is familie belangrijk? In wat voor opzicht?
Sam denkt veel na, vooral over doodgaan. Voor de

1. Voorlezen en praten over het verhaal

vakantie is de vader van een klasgenoot overleden.

Bekijk samen de voorkant van het boek. Spreekt het

Lees p. 90 onderaan: ‘Dood zijn, dat merkte je dus

boek tot de verbeelding? Het verhaal wordt verteld

niet. Maar andere mensen die doodgingen, dat

vanuit Sam, een jongen, maar er staat een meisje

merkte je wél. Want dan bleef je achter.’ Filosofeer

op de voorkant. Spreekt de voorkant de jongens

over deze gedachte met de leerlingen. Snappen

aan? Lees de achterkant van het boek voor. En nu?

zij wat Sam bedoelt? Wat vinden ze van het

Start met voorlezen.

programma dat Tess gemaakt heeft om haar vader

Hoofdstuk 3, pag. 17 e.v.: Tess en Sam maken op

beter te leren kennen? Zou dit in het ‘echt’ ook

een bijzondere manier kennis. Is dit een ‘gewone’

kunnen of komt dit alleen voor in boeken? Sam

kennismaking? Wat vinden de leerlingen? Sam stelt

zorgt er uiteindelijk voor dat Hugo te horen krijgt

een vraag aan Tess, pag. 19: ‘Vond de laatste

dat hij een dochter heeft. Wat vinden de leerlingen

dinosaurus het erg om dood te gaan?’ Wat denken

van de rol van Sam? Had hij het wel of niet moeten

de leerlingen? De moeder van Tess noemt Sam een

vertellen.

‘dwergtoerist’ (pag. 31), wat bedoelt zij hiermee?
De vader van Tess weet niet dat zij bestaat (pag.

2. Wordle maken

33), haar moeder vertelde de vader niet dat zij een

Wanneer je het boek hebt voorgelezen,

baby verwachtte, omdat de verkering voorbij was.

inventariseer je met de leerlingen woorden die het

Wat vinden de leerlingen hiervan? De moeder van

boek kenmerken.

Tess vindt dat het ‘zo’ beter is. Wat vinden de

Plaats ze in een wordle:

leerlingen? Voor wie is dat beter?
Pag. 52-53: Tess is teleurgesteld als ze haar vader
voor het eerst ziet. ‘De vader die ik verzonnen had,

http://www.wordle.net. Ga naar ‘create’ en plaats

5. Speurtocht

de woorden onder elkaar in het werkveld. Klik op

Tess heeft voor Elise en Hugo een speurtocht

‘go’.

gemaakt. De leerlingen maken in groepjes
opdrachten voor een speurtocht in en rond de

3. Personages

school. De leerlingen proberen de opdrachten

‘Samuel en Tess zijn twee personages die je vanaf

zoveel mogelijk te relateren aan het boek. Dus

de eerste bladzijden in je hart wil sluiten.’ Deze

opdrachten met zand en water, over vaders, over

uitspraak komt uit een recensie van de krant De

dinosaurussen. De speurtocht wordt uitgevoerd. De

Standaard. Zijn de leerlingen het daarmee eens?

leerlingen maken alle opdrachten behalve de

Kunnen we stellen dat Tess en Samuel heel

opdracht die ze zelf hebben bedacht.

eigenwijze kinderen zijn? Op wat voor manier? Wat
zijn de verschillen tussen Tess en Samuel?

6. Vragen en opdrachten voor de boekenkring

Karaktertrekken, gedachten? Vullen ze elkaar goed

Geef per tweetal een opdracht.

aan? Wat vinden de leerlingen van de vriendschap
die ontstaat tussen deze twee mensen?

Over het boek

Hoe hebben de leerlingen de personages ervaren in

n Voor het verhaal begint staat op p.5: Voor Jefta,

het boek? Welk personage vind je het leukst en

de liefste hond van de wereld 2001-2012. Wat is de

waarom? Welke invloed hebben de personages op

reden dat dit hier staat? Wat denken de leerlingen?

elkaar? Schrijf op aparte bladen de personages uit

Heeft het met het verhaal te maken? Praat hierover

dit verhaal op en vraag aan de leerlingen om het

in de boekenkring.

leukste, opmerkelijkste of wat hen het meest

n Het verhaal speelt zich af op Texel. Een tweetal

bijbleef van dat personage, op te schrijven. Laat de

leerlingen verzamelt informatie over Texel en deelt

bladen met de verschillende personages rondgaan

de informatie in de boekenkring. Zijn er leerlingen

tot iedereen iets heeft opgeschreven en bespreek

die op Texel zijn geweest?

het met de leerlingen.

n Welk personage vinden jullie het leukst? Kun je

je keuze motiveren?

Over de schrijfster

n Zoek informatie over de schrijfster. Ze schreef al

n Zijn er te veel of te weinig personages in het

heel jong een column in een krant. Waar ging deze

verhaal? Vertel eens?

column over? Hoe oud was zij toen ze voor het eerst

n Welke invloed hebben de personages op elkaar?

een boek schreef? Noem nog twee boeken die zij

n Zijn alle personages even belangrijk? Zouden

heeft geschreven en vertel hierover in het kort.

jullie een personage in het verhaal kunnen

Zijn er leerlingen die de boeken willen lezen?

weglaten? Wie? Vertel eens?
4. Familiestamboom
Familie speelt een grote rol in mijn bijzondere rare
week met tess. Vraag de leerlingen of zij een
familiestamboom willen maken van hun familie.
Ga terug tot de opa’s en oma’s.
Zie ook wat is familie? van Kolet Jansen & Isabel
Boutens (nbd Biblion 2005).

Ik blijf altijd bij je
Sjoerd Kuyper tekst Marit Törnqvist illustraties

Querido herdruk 2015 • € 15,00 • isbn 978 90 451 1722 5 • 56 pp

ik blijf altijd bij je is een gedichtenbundel met 22 gedichten over de
liefde: liefde voor het ongeboren kind in de buik, liefde
voor een speelkameraatje, verliefdheid, liefde voor een
oude oma of een overleden opa, liefde in de lente en
liefde in de herfst.
Dichter Sjoerd Kuyper schijnt bij de publicatie
geschreven te hebben dat hij de bundel ziet als een
soort vervolg op jij bent de liefste van Hans &
Monique Hagen, met eveneens illustraties van Marit
Törnqvist.
De bundel van 2015 heeft een ander omslag dan die van de eerste
uitgave in 2008.

n Groep 5 en 6

n Trefwoorden: poëzie, liefde

n Lessuggesties: Mariet Lems

digibord zien. Vertel dat u vragen gaat stellen
waarop de leerlingen met een enkel woord
antwoorden, dus geen complete zinnen. Het gaat
erom dat ze materiaal verzamelen voor een

1. Beeldlezen

naderhand te schrijven tekst. Het gaat niet om goed

Zit in de kring en hou de twee hierboven genoemde

of fout, maar om wat zij zelf erin zien.

bundels bij de hand. Laat ik blijf altijd bij je zien
en vraag een paar kinderen de titel voor te lezen.
Waar leg je de nadruk op? Op ‘altijd’ of op ‘Ik’? Het

n Wat zie je als belangrijkste beeld?

n Kijk nog eens goed en noem drie details.
n Noem kleuren.

kan allebei, maar het voelt verschillend. Hoe? Het is

n Als het beeld geluid zou geven, wat zou je dan

een mooie titel met die drie ij’s erin. Al bijna een

horen?

gedicht. Waar denken de leerlingen dat de

n Waar zouden de kinderen over praten?

gedichten over gaan? Antwoorden kunnen heel

n Zijn er ook geuren? Als je geen antwoord weet zet

verschillend zijn: liefde, afscheid, troost, knuffelen

je een streepje.

etc. Associatieantwoorden kunnen niet fout zijn.

n Welke emotie komt er bij je op als je dit ziet?

Vertel dat er een gedichtenbundel is die ze nog wel

n Nog een ander gevoel?

kennen die ook over de liefde gaat: jij bent de

Vraag of de leerlingen zich willen verplaatsen in een

liefste.

van de figuren om vandaaruit te schrijven. Wie

Hou de twee omslagen naast elkaar en vraag naar

willen ze dat de ander is? Een

de verschillen. Vraag naar emoties, kleuren (koud

vriendje/vriendinnetje, broertje/zusje,

blauw en warm rood?), troostbrengers.

neefje/nichtje? Vraag ze niet te zoeken naar
rijmwoorden, maar de regels spontaan te laten

2. Schrijven

ontstaan. Vraag ze korte regels te schrijven. Bij

Laat het omslag van ik blijf altijd bij je op het

elkaar hoeven het er niet meer dan 10 te zijn.

Voorlezen wie wil en uittypen. Uitprinten en rondom

terugkomen?

het boek leggen of hangen.

n Wat vind jij het belangrijkste aan dit gedicht?

3. Poëzievragen

betekenis hebben? Welke?

De basisvragen van Aidan Chambers kunnen ook bij

n Staan er woorden in het gedicht die meer dan een
n Wil je meer van deze dichter lezen?

deze gedichten goed helpen om duidelijk te krijgen
hoe verschillend een gedicht te beleven is.

n Wat vind je leuk mooi, goed in dit gedicht?*
n Wat vind je niet leuk of mooi?

n Wat vind je moeilijk of onduidelijk?

4. Sjoerd Kuyper - onderzoek
Sjoerd Kuyper heeft een enorm oeuvre op zijn naam
staan. Weet iemand wat oeuvre betekent? Kijk eens
op de site van Sjoerd Kuyper wat hij allemaal

n Zie je een patroon of (bij meer gedichten)

geschreven heeft, zowel voor kinderen als

verbanden?

volwassenen. Misschien kennen de leerlingen hem

* Stel nooit de vraag: Wat is mooi in dit gedicht.

van de boeken over Robin. Verzamel zo veel

Want er is niet één waarheid. Ieder kan iets anders

mogelijk in de klas. En welke boeken werden

mooi vinden.

verfilmd? Welk lied schreef hij voor Kinderen voor

Je kunt verder gaan met poëzievragen die ooit

Kinderen 2012? Zoek het op. Hoeveel prijzen won

opgesteld zijn voor de Draai-Denk-Doe-Schijf voor

Sjoerd Kuyper en voor welke boeken? Maak een

het programma Lezen gaat voor. Maak er kaartjes

mooie Sjoerd Kuyper-toon-tafel.

van en doe ze in een doosje. Laat een kaartje
trekken en de vraag voorlezen. Als een vraag niet

5. Briefgedicht aan Sjoerd

van toepassing is, wordt hij weggelegd.

Bekijk de toontafel en laat de leerlingen iets

n Hoe weet je dat dit een gedicht is?

uitzoeken dat ze aanspreekt. Of laat ze een aantal

De leerlingen zullen meteen antwoorden: Omdat

dingen kiezen, waarbij ze kernwoorden opschrijven.

het rijmt. Is dat zo?

Laat ze er dan langslopen en woorden opschrijven

n Wat is het verschil tussen een lied en een

die ze daarbij te binnen schieten. Bespreek met

gedicht?

elkaar wat een briefgedicht is: een korte brief in

n Staan er woorden in dit gedicht die je mooi vindt?

dichtvorm, maar dat betekent niet dat het moet

Welke?

rijmen, juist niet. Maar als het toevallig rijmt mag

n Wil je het nog een keer (voor)lezen?

het. Voorbeeld:

lezen?

Beste Sjoerd,

n Is het een gedicht om langzaam of snel voor te
n Is er een moment in dit gedicht dat jij nu voor je

ziet? Welk?

n Staan er woorden in dit gedicht die je niet mooi

vindt?

n Staan er woorden in die je niet kent?
n Wat is er grappig aan?

n Zitten er herhalingen in het gedicht? Welke?

n Kun je iets in dit gedicht noemen dat niet echt

Voor Robin ben ik te groot
voor een zakmes nog te klein
wat zou ik graag een rode zwaan
een zwemmende zwaan op het meer van geluk
willen zijn.
Hartelijke groet,
Tim.

gebeurd kan zijn?

n Wat is het verschil tussen een gedicht en een

Maak er een brievenboek van met illustraties.

verhaal?

Nodig Sjoerd Kuyper voor een bezoek in de klas uit

n Zie/hoor je in het gedicht klanken die steeds

via De Schrijverscentrale:

https://www.deschrijverscentrale.nl/
6. De Duik
de duik (Lemniscaat 2014) van Sjoerd Kuyper en
Sanne te Loo is in 2016 bekroond met de Jenny
Smelik-ibby-prijs. Eerder werd het boek bekroond
met een Vlag en Wimpel (2015).
Lessuggesties hierbij zijn geschreven door Cisca
van Hemert-Kopmels bij Bekroningen 2015 op
www.leesplan.nl > basisonderwijs > praktische
tips. Geschikt voor kinderen van 10-12 jaar.
7. Groen
Met illustraties van Annemarie van Haeringen
ogc Educatief - isbn 978 94 6169 0197
Waar gaan de gedichten in groen van Sjoerd
Kuyper over? Over van alles en nog wat. Draken,
rivieren, tafelmanieren, de kleur groen, vijf mei,
grutto’s, vluchtelingen, magie, bushaltes, boom
roos vis, goudvissen, afscheid, vriendschap en
liefde, vooral veel liefde. Zijn gedichten bieden
schoonheid, troost en veel humor. Want struikelen
als je net je eerste zoen wilt geven, kán ook grappig
zijn.
De bundel groen is niet in de gewone boekhandel
verkrijgbaar, maar voor scholen te bestellen op
www.afscheidsboek.nl als geschenk voor leerlingen
die de school verlaten.
8. Overstap
Sjoerd Kuyper schreef in het niet meer verkrijgbare
boek alleen mijn verhalen nam ik mee een
prachtig gedicht over koffers. Hiernaast in de oude
versie, maar het is naderhand als poster
uitgekomen, geïllustreerd door Martijn van der
Linden. Deze is op de site van Sjoerd Kuyper te
downloaden en op het digibord te tonen. Om samen
te lezen en over te praten. Een mooie overstap naar
het boek kinderen met een ster van Martine
Letterie & Rick de Haas, dat elders wordt
besproken.

Nominatie Woutertje Pieterse Prijs 2018

En toen, Sheherazade, en toen?
Uit de verhalen van Duizend-en-een-nacht
Imme Dros tekst Annemarie van Haeringen illustraties
Leopold 2017 • € 24,99 • isbn 978 90 258 7296 0 • 188 pp

Heel lang geleden en ver hier vandaan leefde de jonge vorst Sjahriar, die
ontdekte dat hij door zijn vrouw werd bedrogen. Gek van
verdriet liet hij haar doden om vervolgens elke nacht een
nieuwe bruid te nemen die hij 's ochtends liet onthoofden
door zijn vizier. Tot Sheherazade, de dochter van de vizier,
haar vader vraagt of zij de volgende bruid mag zijn. In de
eerste nacht vertelt Sheherazade de vorst een verhaal dat in
de ochtend nog niet uit is. Sjahriar laat haar een dag langer
leven om 's nachts de afloop te kunnen horen. Maar het
verhaal gaat over in een ander verhaal, waarvan het einde de ochtend
niet zal halen. De bedrogen machthebber heeft geen verweer tegen het
onvoltooide, en de nachten rijgen zich aaneen.
n Groep 7 en 8

n Trefwoorden: Duizend-en-een-nacht (verhalen)

n Lessuggesties: Gretha Straatsma en Mariet Lems

aangeven wanneer Sheherazade stopt met vertellen
en ze van koning Sjahriar een nacht respijt krijgt
omdat hij benieuwd is naar de afloop van het
verhaal.

1. Vooraf

Start met het voorlezen van de achterflap van het

‘De vertellingen van Duizend-en-een-nacht vormen

boek zodat de leerlingen een indruk krijgen waar

een verzameling verhalen in de vorm van een

het boek over gaat. Als voorlezer is het aan te raden

raamvertelling uit het Midden-Oosten. Sommige

het boek vooraf door te lezen dan heb je een

van deze verhalen zijn ouder dan de christelijke

voorsprong als je het boek aan de leerlingen

jaartelling. Andere stammen uit de middeleeuwen.

voorleest. Een boek voor een geoefende voorlezer

Lang dacht men dat de verhalen van Duizend-en-

en een geoefend toehoorderspubliek!

een-nacht van oorsprong Perzisch waren. Dit blijkt
niet het geval te zijn. Deze verhalen zijn afkomstig

2. Voorlezen

uit verschillende Arabische landen en deels van het

Zet Oosterse muziek op en laat de leerlingen erop

Indiase subcontinent of uit Afrika.’ (Wikipedia)

bewegen. Wat maakt dat je je anders beweegt dan
op westerse muziek? Zet de muziek zacht of uit en

en toen, sheherazade, en toen is geen makkelijke

begin voor te lezen. Gebruik die muziek steeds als

keuze als voorleesboek. Een raamvertelling

inleiding op het voorlezen.

betekent in dit geval een verhaal binnen vele

Het boek bevat verschillende parabels en eindigt

verhalen in. Het boek is in een prettig metrum

met de zeven reizen van Sinbad de Zeeman.

geschreven en prachtig geïllustreerd. De
paginagrote tekeningen van Annemarie van

3. Uitspraken van de wijsgeer

Haeringen zijn een absolute meerwaarde en maken

n 3.1 Bespreken en onderzoeken

het boek toegankelijk. Heel mooi gedaan zijn de

De verhalen worden opgeluisterd door zogenaamde

kleine tekeningen in de kantlijn die telkens

uitspraken en gezegden van de wijsgeer. Hieronder

vind je er dertig. De paginanummers staan erbij.
Selecteer een aantal uitspraken en projecteer ze op

worden bedrogen.

n 14. pag. 75: Gestolen goed gedijt niet!

het digibord. Bespreek ze met de leerlingen. Lees

n 15. pag. 83: Wat kindje niet leert kan kindje niet

de bijbehorende fragmenten voor.

kennen.

Verdeel de leerlingen in twee- of viertallen. Ieder

gescheiden.

n Valt de betekenis uit de context te halen?

n 16. pag. 83: Een gek en zijn geld zijn gauw

groepje kiest een uitspraak en kent hieraan een

n 17. pag. 83: Iedere dag een draadje, is een

betekenis toe. De betekenissen worden voor de

hemdje in een jaartje.

groep voorgelezen.

n 18. pag. 89: ’s Lands wijs, ’s lands eer.

Maak eventueel gebruik van websites waar

hij heeft een aardje naar zijn vaartje.

n Welke betekenis is het meest passend?

spreekwoorden en gezegdes worden uitgelegd.
n 3.2 Uitspraken van de wijsgeer, spel

n 19. pag. 91: De appel valt niet ver van de stam en
n 20. pag. 92: Ledigheid is het hoofdkussen van het

kwaad.

n 21. pag. 92: Verveling grenst aan verval.

Neem een aantal uitspraken van de wijsgeer en

n 22. pag. 97: Maar als hadden komt is hebben te

bespreek de betekenis met de leerlingen. Zet de

laat.

uitspraken op kaartjes, vouw in vieren en doe ze in

n 23. pag. 107: Zolang er leven is, is er hoop.

een doos. Leerlingen trekken om de beurt een kaart

n 24. pag. 121: Als de liefde begint dan eindigen

en leggen in eigen woorden uit wat de uitspraak

reizen.

betekent. Klopt de beschrijving, dan mag de kaart
uit de doos. Klopt de beschrijving niet helemaal,

n 25. pag. 122: Een mens went aan alles.

n 26. pag. 142: Een mens leeft maar één keer.

dan gaat de kaart terug voor een herkansing door

n 27. pag. 156: Een vos verlies wel zijn haren maar

een andere leerling. Speel door tot alle kaarten

niet zijn streken.

besproken zijn. Kies zelf, of met de kinderen, welke

n 28. pag. 156: Ach het karakter van een mens is

uitspraken je voor dit spel wilt gebruiken.

zijn lot.

n 1. pag. 14: Schoonheid valt met de deur in huis.

n 30. pag. 177: Het zijn sterke benen die de weelde

n 2. pag. 16: Niemand is zo gek om een gek uit de

n 29. pag. 162: Je neemt altijd jezelf mee.

weten te dragen.

kuil die hij zelf graaft te redden.

n 3. pag. 19: Hou je laag dan wordt je ook niet

geschoten.

n 4. pag. 33: Eind goed, al goed.
n 5. pag. 41: Kennis is macht.

4. Sprookjes – verklaring

n Wat weet je van sprookjes?

Wikipedia: ‘Een sprookje is in oorsprong een
mondeling overgeleverd volksverhaal dat

n 6. pag. 58: Al wie een schaap maakt van zichzelf,

gebruikmaakt van magie en fantasie. Het begint

wordt een prooi van de wolven.

vaak met de woorden ‘Er was eens...’ en speelt zich

n 7. pag. 59: Aan dezelfde steen stoot zich zelfs een

typisch af op een onbepaalde plaats in een

ezel geen tweede keer.

onbepaald verleden. Sprookjes behoren tot een

n 8. pag. 67: Beter mee verlegen dan om verlegen.
n 9. pag. 68: Ouderdom komt met gebreken.
n 10. pag. 68: Nood breekt wet.

n 11. pag. 68: Wie niet sterk is moet slim zijn.
n 12. pag. 71: Schijn bedriegt!

n 13. pag. 74: Bedriegers verdienen het om te

oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles
of diepere wijsheid. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen het mondeling overgeleverde
sprookje en het literaire sprookje, het individuele
creatieve werk van een schrijver zoals Hans
Christian Andersen. Een duidelijke scheiding tussen

beide is echter niet altijd te maken. In een of andere
vorm komen sprookjes over de hele wereld voor
met vergelijkbare elementen. Het woord sprookje is

n Welk sprookjesvoertuig wordt je fiets/de auto?
n Wat zie je onderweg aan sprookjeselementen?
n Waar wordt het spannend?

afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat

n Hoe loopt het af? Overdrijven mag!

verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven

Voorlezen wie wil en bespreken. Kan het nog

vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde

sprookjesachtiger?

volwassenen. Via de orale traditie kregen zij de
moraliserende verhalen mee. Tegenwoordig zijn

6. Creatief schrijven bij illustraties

sprookjes kinderverhalen met levenslessen.’

De illustraties zijn zo prachtig dat het jammer is om

n Sprookjes – ervaring, Top-20 en zoekopdracht

er niets mee te doen. Kopieer zoveel illustraties als
er leerlingen zijn. Leg ze op een tafel. Laat iedere

n Hebben jullie ouders vroeger sprookjes

leerling een illustratie kiezen. Als sommige

voorgelezen?

kinderen graag dezelfde willen, kopieer die dan nog

n Weet je er een paar te noemen?

n Wat vond je ervan? Leuk? Eng? Waarom?
n Heb je een lievelingssprookje?

een keer.
Vertel dat u vragen gaat stellen, waarop de
leerlingen kort hun antwoord opschrijven,

n Hoe eindigen heel veel sprookjes? (En ze leefden

kernwoorden, geen zinnen. Als de vraag niet van

nog lang en gelukkig).

toepassing is op hun beeld, dan zetten ze een

Laat de leerlingen zonder met elkaar te praten de

streepje.

titels van bekende sprookjes opschrijven. Kijk dan
welk sprookje het meest genoemd is en zet die op 1.
Maak met elkaar zo mogelijk een top 20 van
bekende sprookjes.

n 1 Wat zie je als belangrijkste beeld?
n 2 Kijk goed en noem drie details.

n 3 Waar is het? Locatie: zee, strand, tent, etc.
n 4 Wat voor kleuren zie je?

Vraag de leerlingen in groepjes gegevens te

n 5 Als het beeld geluid zou geven, wat hoor je

verzamelen over het verschil tussen sprookjes,

dan?

fabels, sages, mythes en legendes. Laat ze de
uitkomsten in de klas presenteren.

n 6 Kun je je ook geuren voorstellen?

n 7 Denk aan het zintuig Tasten: wat raakt de

persoon aan, wat raakt hem/haar/hen aan?
5. Sprookjeswoorden – sprookjesverhaal schrijven

n 8 Welke emotie vind je bij dit beeld passen?

Verzamel met elkaar zoveel mogelijk woorden en

Je hebt nu genoeg materiaal verzameld om een

gebeurtenissen bij sprookjes. Schrijf deze op het

tekst mee te schrijven. Niet alles hoeft gebruikt en

bord.

het mag natuurlijk in een andere volgorde. Gebruik

Laat iedere leerling nu in een paar zinnen zijn weg

korte zinnen en beperk je tot wat jij het

van school naar huis beschrijven. Zo neutraal

belangrijkste vindt.

mogelijk.

Illustratie laten zien en voorlezen wie wil.

n Aan welke woorden denk je bij sprookjes?

n Wie groet je?

n Wie en wat kom je onderweg tegen?
n Wat is er te zien?
n Geluiden?

Niet langer dan een half a4.
Herschrijf nu je verhaal tot sprookje.

n Wie ben jij in het sprookje?

Maak met de prenten en de verhalen een klassesprookjesverhalenboek.

Gouden Griffel 2013 • Kinder- en jeugdjury Vlaanderen, 2014

Spinder
Simon van der Geest tekst Karst-Janneke Rogaar illustraties
Querido 2012 • € 13,95 • isbn 978 90 451 1280 0 • 231 pp

Hidde en zijn broers ontdekken een geheime kelder
in hun nieuwe huis. Niemand weet ervan, alleen hij en
zijn grote broers. Na het overlijden van zijn oudste broer
Ward, bouwt Hidde daar zijn insectenlaboratorium,
met krekels, sprinkhanen, glimwormen, neushoornkevers en doodgravertjes. Maar dan wil Jeppe de kelder
inpikken om er te oefenen op zijn drumstel. Dat
betekent ‘oorlog’ tussen de twee broers. Hidde maakt
geen schijn van kans, maar hij heeft één wapen,
het geheim dat de twee broers al sinds Wards dood
bewaren, een verschrikkelijk geheim.

n Groep 7 en 8

buiten. Sommige geheimen stinken en vreten overal

n Trefwoorden: geheimen, broers, ruzies,

gaten in.’ Hoe denken de leerlingen hierover? Hoe

dagboeken

zou het zijn om zo’n groot geheim te hebben?

n Lessuggesties: Cisca van Hemert-Kopmels

Als Jeppe van de keldertrap is gestort, denkt Hidde
dat zijn broer dood is. Hij zegt: ‘Jeppe, we moeten

1. Introductie

het vertellen. Van Ward. Weet je, ik noemde jou

Laat de leerlingen de omslag bekijken. Wat

steeds een sluipwesp. Maar jij bent niet de

betekent ‘spinder’ volgens hen? Gebruik

sluipwesp. Het geheim is de sluipwesp. Het geheim

www.mentimeter.com en stel daar deze vraag als

vreet alles op en zorgt dat we elkaar kapot maken.

‘open vraag’ en kies voor ‘tekst ballonnen’. De

Het moet eruit voor het nog meer kapot maakt.’ Wat

leerlingen kunnen de vraag op hun tablet

bedoelt Hidde hiermee?

beantwoorden via http://www.govote.at, na invoer
van het gegenereerde wachtwoord. Op pag. 27 van

3. Jij

het boek wordt de naam verklaard. Open alle

Dit boek heeft een bijzonder vertelperspectief.

antwoorden, die via Mentimeter zijn gegeven, op

Hidde richt zich rechtstreeks tot ‘jou’, de lezer. Hoe

het digibord en bespreek ze.

ervaren de leerlingen dat? Vinden ze het prettig?
Voelen ze zich meer betrokken bij het verhaal en de

2. Geheim

personages? Lazen ze al eerder een boek met een

Het boek laat zich gemakkelijk en vlot voorlezen. De

jijperspectief?

lezer wordt voortgestuwd door ‘het geheim’ dat als
een donderwolk boven het verhaal hangt. Sta stil bij

4. Oorlog

wat Hidde in de inleidende brief schrijft (pag. 5):

Hidde spreekt in de inleidende brief over oorlog

‘Sommige geheimen kunnen maar het best

tussen hem en Jeppe. Dat zijn grote woorden. Hoe

bewaard blijven, diep onder de grond. Sommige

denken de leerlingen hierover? Is de strijd tussen

geheimen kruipen uit zichzelf heel langzaam naar

Jeppe en Hidde een gewone ruzie tussen twee

broers? Is er sprake van grensoverschrijdend

6. Observeren

gedrag? Waar ligt de grens? Wat kan wel en wat

‘Als ik een nieuw insect heb gevonden waarvan ik

gaat te ver?

nog niet weet wat hij eet en waar hij van houdt, ga
ik hem eerst altijd goed bestuderen. Houdt hij meer

5. Insectenbeeldspraak

van donker of van licht? Van nat of droog? Eet hij

Hidde is zo vol van zijn insecten dat hij ze voort-

liever blaadjes, gras, appel, banaan of vliegjes. Op

durend gebruikt om betekenis te geven aan zijn

dezelfde manier heb ik vandaag Lieke bestudeerd,’

wereld. Het boek staat vol met

zegt Hidde op pag. 38.

insectenbeeldspraak, zoals:

Laat de leerlingen tijdens het speelkwartier hun

n Hidde vergelijkt Jeppe met een heremietkreeft,

spelende schoolgenootjes observeren, maar zonder

op zoek naar een grotere schelp (pag. 15).

hinderlijk te zijn. Hoe staan ze? Hoe bewegen ze?

n ‘Had ik maar bidsprinkhaanboksarmen’, zegt

Hoe praten ze. Bedenk samen meer gerichte

Hidde (pag. 19).

kijkopdrachten. De leerlingen maken korte

n Over zijn moeders nachthemd zegt Hidde: ‘Haar

aantekeningen of een snelle schets. Verzamel de

grijze nachthemd had een schutkleur’ pag. 34.)

observaties en probeer gelijkenissen te ontdekken

n ‘Bidsprinkhanen en wespen vallen ook aan als

met de insectenwereld.

ze zich bedreigd voelen’ (pag. 45).

n Over Jeppe zegt Hidde: ‘Het was alsof dat meisje

7. Vertel eens

ervoor zorgde dat Jeppe ineens zijn stekels introk.

Bespreek het verhaal op de manier van vertel eens

Dat zijn pootjes verslapten’ (pag. 37.)

van Aidan Chambers. Goede of foute antwoorden

n Over Bor zegt Hidde: ‘In de kleine pauze dook

bestaan niet, het gaat om het delen van lees-

Bor ineens naast me op. Zoals een vlo dat kan

beleving: ideeën, meningen, veronderstellingen,

doen’ (pag. 43).

aannames en ervaringen. Vraag wel waarop de

n Op pag. 55 vergelijkt hij meisjes met

leerlingen hun antwoord baseren, kunnen ze

groepsdieren.

aangeven waar dat staat in het boek, hoe ze dat

n Over zichzelf zegt Hidde: ‘Ik lag te woelen als een

veenkrekel’ (pag. 68).

n Over de fonkelende ogen van Lieke zegt hij:

‘Nog mooier dan die van een goudoogdaas’ (pag.
71).

n Hidde vergelijkt de ogen van zijn moeder met die

van een sabelsprinkhaan (pag. 211).

weten?

n Wat valt de leerlingen op aan de benaming van de

hoofdstukken?

n Werkt dat spanning verhogend?

n Wat vind je van een brief als start van het boek?

Maakt het je nieuwsgierig?

n In hoeveel tijd speelt het verhaal zich af?

Sta stil bij de beeldspraak en laat de kinderen naar

n Wat betekent de insectenverzameling voor

nog meer voorbeelden zoeken. Hidde maakt daar

Hidde? Hoe weet je dat?

ook prachtige schetsjes bij, zoals op pag. 15 en 19.

n Wat vind je van de volgende uitspraak van Hidde

Zoek een voorbeeld van insectenbeeldspraak en

(pag. 24): ‘We hadden de kelder nog maar een

maak er een tekening bij.

week, toen ging Ward dood. Het kwam door zijn

Ook in poëzie wordt veel gebruik gemaakt van

ziekte. Ik kan daar weinig over vertellen want ik ben

beeldtaal. Laat de kinderen een poëtische

alles vergeten.’ Vind je dat geloofwaardig?

beschrijving van zichzelf maken door gebruik te

n Wat zou Hidde bedoelen met deze uitspraak over

maken van een vergelijking. Bijvoorbeeld, ‘Als ik

zijn moeder (pag. 34): ‘Ik kijk naar haar stoel. Ik zie

iets heel graag wil vertellen, fladderen mijn handen

dat er iemand op zit. Ze glimlacht. Ze is er. En toch

als vlinders.’

mis ik haar.’

n Aan het eind van het boek op pag. 226 zegt

Hidde: ‘Ik hou heel veel van mijn insecten. En
daarom ga ik ze vrijlaten.’ Begrijp je dat?
8. Schrijven
Op pag. 211 zegt Hidde over het schrift: ‘En dan op
een dag komt dit schrift in jouw handen terecht. Op
een dag sla jij het open en zullen jouw ogen alles
lezen. Dan weet jij wat er allemaal gebeurd is.’ Stel
dat je Hidde’s schrift vindt en je alles leest. Hoe zou
je reageren in een brief aan Hidde? Wat zou jij in die
brief schrijven? Had hij eerder de hulp van een
volwassene in moeten roepen? Het geheim eerder
bekend moeten maken? Heeft hij het juist goed
aangepakt?
Lees met elkaar alle brieven. Let op overeenkomsten en verschillen. Hierover kan achteraf een
mooie discussie op gang komen.

Vlag en Wimpel van de Griffeljury 2017

Yuna’s maan
Hans Hagen tekst Martijn van der Linden illustraties
Floor Minnaert muziek
Querido 2016 • € 22,50 • isbn 978 90 451 1915 1 • 144 pp

Op het eiland waar Yuna woont, verzamelt iedereen
zich bij volle maan om de zwarte steen.
Yuna's oma vertelt verhalen en de bewoners
luisteren ademloos toe. Maar deze keer
wachten ze tevergeefs. Het schip met Yuna's
opa wordt vermist. Oma dwaalt over het
eiland, ze wil dat Yuna haar plaats inneemt
als verhalenverteller. Maar Yuna weet niet
wat ze vertellen moet. Ze kan het niet, ze wil
het niet, ze durft niet. Ze is pas twaalf. In
het holst van de nacht komt er een
geheimzinnige vreemdeling naar het eiland, hij helpt
Yuna haar eigen stem te vinden.

n Groep 7 en 8

n Trefwoorden: familie, vertellen, vissers
n Lessuggesties: Gretha Straatsma

1. Introductie
Dit is een boek dat leerlingen niet snel uit zichzelf
kiezen. Daar is de hulp van een volwassene bij
nodig. Introduceer het boek als volgt:

Vooraf

n Toon de voorkant van het boek. Wat roept de

yuna’s maan bevat een mp3-cd waarop Hans Hagen

illustratie op? Spreekt hij aan? Hoe?

het verhaal voorleest en prachtige gedichten zingt,

n Lees de tekst op de achterkant van het boek voor.

die van muziek voorzien zijn door Floor Minnaert.

n Laat een paar illustraties zien. Bijvoorbeeld die

De mp-3cd kan via de computer (per hoofdstuk), of

op pag. 28/29 en 54/55.

andere afspeelapparatuur (doorlopend verhaal)

n Laat een stukje van de mp3-cd horen.

beluisterd worden. De mp3-cd duurt totaal een

Bijvoorbeeld het 1e hoofdstuk t/m …’die snurkt

kleine 3 uur en kan verschillend worden ingezet;

weer eens als een zwijn.’

afwisselend een hoofdstuk voorlezen en een

n Lees de titels voor van alle hoofdstukken.

hoofdstuk luisteren. Leerlingen die het nodig

n Lees zelf een stukje voor. Bijvoorbeeld hoofdstuk

hebben lezen mee met de mp3-cd en het

4 pag. 23.

voorgelezen hoofdstuk kan onder het eten en

n Lees het gedicht op pag. 27 voor.

drinken nogmaals beluisterd worden. Door de

Hebben de leerlingen een idee waarover dit boek

voorleesstem van Hans Hagen kom je helemaal in

gaat? Bespreek wat hen aanspreekt en wat niet.

de stemming van dit mooie verhaal. Samen met de

Ook als het boek na deze introductie niet veel

illustraties van Martijn van der Linden vormt yuna’s

leerlingen aanspreekt, toch voorlezen!

maan een prachtige poëtisch vertelling, een
totaalbeleving.

nb De introductie van yuna’s maan is overgenomen
uit de lesbrief die Jos Walta, adviseur
leesbevordering bij kinderboekwinkel de

Boekenberg, maakte in het kader van de

Zijn er nog andere personages die aandacht

Kinderboekenweek 2016. Op de website van Hans

verdienen?

Hagen is de pdf van yuna’s maan te downloaden:
http://hanshagen.nl/wp-

4. Declameren

content/uploads/2013/08/Yunas-maan-les-kbw-

De gedichten in het boek zijn mooi en ritmisch.

De-Boekenberg-Eindhoven.pdf.

Selecteer een aantal gedichten en neem ze over op
a6 kaartjes. Verdeel de groep in tweetallen. Per

2. Voorlezen en verbeelden

tweetal krijgen de leerlingen een kaartje. Ze

Lees zelf het boek vooraf door en beluister (een

bestuderen het gedicht en leren het uit het hoofd

deel van) de mp3-cd. Dan weet je wat het verhaal te

om aan elkaar en de groep voor te dragen. Doe na

bieden heeft. Start met voorlezen en lees voor tot

de eerste ronde nog een tweede ronde en vraag de

en met halverwege pag. 6.

leerlingen of ze een emotie uitkiezen en het gedicht

Pak de mp3-cd erbij en beluister de tekst,

deze emotie meegeven. Ze oefenen tot de tekst de

voorgelezen door Hans Hagen.

door hen gekozen emotie heeft. De gedichten

Deel tekenmateriaal uit, gebruik hiervoor A3-papier,

worden opnieuw voorgedragen. De andere

en vraag de leerlingen te verbeelden wat is

leerlingen proberen te achterhalen met wat voor

voorgelezen en beluisterd. Hoe ziet het eiland er in

emotie het gedicht is voorgedragen. Wat doet het

hun ogen uit? Wat is hun beeld? Hang alle

met een tekst als je er een emotie aan geeft?

tekeningen in de klas, de leerlingen geven uitleg bij

Emoties kunnen zijn: geheimzinnig, blij, ongerust,

hun beeld.

verbaasd, dapper, verdrietig, boos, grappig, anders.

Ga verder met voorlezen. Wissel het voorlezen en

Maak een keuze uit de volgende gedichten: pag. 15,

luisteren af. Wanneer een hoofdstuk is voorgelezen

27, 32, 35, 36, 38, 39, 45, 47, 49, 51, 63, 85, 88, 89.

kan hetzelfde hoofdstuk beluisterd worden

Zorg dat je voldoende gedichten kiest.

bijvoorbeeld tijdens het eten en drinken. Wanneer
leerlingen de tekst meerdere keren horen, beklijft

5. Verhalen vertellen

het verhaal beter. De tweede keer horen ze andere

yuna’s maan is een raamvertelling, een verhaal in

dingen dan de eerste keer. Creëer in de klas een

een verhaal in een verhaal. Dat maakt een boek

ruimte waar dingen uit het verhaal een plek krijgen;

soms lastig te begrijpen. Op pag. 91 en verder

zand, schelpen, visnet etc.

vertelt Arp het verhaal van de Quagga, een

Lees voor tot en met pag. 92: ‘En daar ging ze. Trip-

(uitgestorven) zebra zonder strepen. Toon

stap, trip-stap…’ Doe nu de opdracht zoals die in

(eventueel) een afbeelding van de Quagga op het

suggestie 5 staat beschreven.

digibord. Lees door tot en met pag. 92: ‘En daar
ging ze. Trip-stap, trip-stap…’ Stop hier met

3. Personages

voorlezen of luisteren. Deel papier uit en vraag de

Verdeel een aantal personages onder de leerlingen.

leerlingen een einde voor dit verhaal te verzinnen in

Bijvoorbeeld: Yuna, oma, Arp, opa, Sim, Dink. De

maximaal 100 tot 150 woorden. Een paar leerlingen,

leerlingen denken na over wat ze te weten zijn

of allemaal, lezen hun verhaal voor. Yuna heeft ook

gekomen over deze personages in het boek, maar

een ander einde van het verhaal verzonnen. Toon

ook over de locatie. Waar speelt het verhaal zich af?

de prachtige illustratie van Martijn van der Linden

De leerlingen mogen ook het boek erbij gebruiken.

op pag. 94/95.

De gegevens worden plenair uitgewisseld en ze

Oma zegt tegen haar: ‘Een verteller kan een ander

vullen elkaar aan. De leerkracht noteert alle

einde verzinnen, een einde waarin je gelooft.’ Zijn

informatie over de personages op het (digi)bord.

de eindes van de leerlingen geloofwaardig? Wat

heeft de voorkeur van de leerlingen, het einde van
Arp, Yuna of een van de leerlingen?
6. Afsluiting
Bespreek hoe de leerlingen nu over het boek
denken:

n Wat vonden ze bijzonder aan dit verhaal?
n Wat is de relatie tussen de verschillende

vertellers? (Oma, Yuna en Arp).

n Welke patronen waren in het verhaal te

herkennen?

n Welke rol spelen de gedichten in het boek?
n Wat biedt de cd voor extra’s?

Vraag de leerlingen een korte tekst te schrijven over
het verhaal. Ze nemen hierin mee wat hun eerste
indruk was van het verhaal en wat ze nu van het
verhaal vinden nadat het is voorgelezen en ermee
gewerkt is.
nb Deze afsluiting is ook afkomstig uit de lesbrief
van Jos Walta. Zie nb bij suggestie 1.

Woutertje Pieterse Prijs 2014 • Vlag en Wimpel van de Griffeljury 2014

De regels van drie
Marjolein Hof tekst

Querido 2013 • € 13,95 • isbn 978 90 451 1476 7 • 144 pp
Twan en zijn tweelingzus Linde reizen met hun moeder en oma naar
IJsland. Ze gaan naar Twans overgrootvader, opi Kas, die
daar helemaal alleen woont. Opi Kas kan niet goed meer
voor zichzelf zorgen en hij moet mee terug naar
Nederland. Maar daar denkt opi Kas heel anders over.
Hij heeft een ontsnappingsplan bedacht en vraagt of
Twan hem wil helpen. Gelukkig heeft Twan een
survivalhandboek meegenomen. Twan twijfelt. Wat moet
hij doen? Opi Kas helpen of het geheime plan verraden?
Doordat Twan en Linde hun opi steeds beter gaan
begrijpen, leren ze ook na te denken over de eindigheid van het leven.

n Groep 7 en 8

Op pag. 22 onderaan staat dat opi Kas ‘bijna op’

n Trefwoorden: grootvaders, IJsland,

was, wat betekent dat in deze context?

gewetensconflict, dood

Op pag. 64 zegt opi Kas: ‘Ik heb al zo lang geleefd,

n Lessuggesties: Gretha Straatsma

jongens. Laat mij nou maar op mijn eigen manier…’
Wat wil opi Kas hier zeggen? Wat vinden uw

1. Booktrailer en voorlezen

leerlingen, mag je zelf beslissen waar je gaat wonen

Op YouTube is een booktrailer te vinden van de

en waar je dood gaat? Wat betekent dat voor de

regels van drie. Laat deze trailer, via het digibord

omgeving, is dat belangrijk?

aan de leerlingen zien voordat je het boek

Op pag. 85 zijn Twan en Linde met elkaar in

voorleest: http://youtu.be/AqrPGIU8SaA. Wat

gesprek: ‘Hij wil geen plaats maken, dat denk ík.

vinden de leerlingen van de booktrailer? Maakt het

Hij wil geen plaats maken, maar hij weet dat het

hen nieuwsgierig naar de inhoud van het boek?

moet en daarom doet hij alsof hij het wil.’ Het klonk

Waar gaat het boek over in de optiek van de

zo ingewikkeld dat ik niet meer wist of het klopte.

leerlingen? Welk beeld intrigeert de leerlingen?

Ik begon opnieuw. ‘Hij weet dat het moet...’

Start met het voorlezen van het boek en draag

Filosofeer hierover met de leerlingen en betrek ook

tijdens het voorlezen een gebreide muts (tip

p. 84 hierbij waar staat: ‘Als je dood gaat maak je

Woutertje Pieterse Prijs).

plaats voor nieuwe mensen.’ Is dat zo? Wat is de
mening van de leerlingen?

2. Naar aanleiding van en filosoferen over
Ga tijdens het voorlezen met uw leerlingen in

3. Praten over het boek volgens de methode

gesprek, bijvoorbeeld op pag. 7 worden de regels

Aidan Chambers

van drie uitgelegd: ‘De regels van drie… zonder

Op de website van de Woutertje Pieterse Prijs

voedsel drie weken.’ Klopt dit, wat denken de

hebben Lieke van Duin en Jos van Hest bij de

leerlingen? Wie wil opzoeken of deze informatie

regels van drie uitgebreide lestips voor

werkelijk klopt?

leerkrachten en ouders gemaakt. Ook het praten

over boeken volgens de werkwijze van Aidan

5. Vragen en opdrachten voor de boekenkring

Chambers wordt onder ‘groepsgesprek’ uitgewerkt.

Geef per tweetal een opdracht.

Het draait hierbij om de volgende vragen:

n Wat vind je leuk aan het boek?

Over het boek

n Wat vind je moeilijk?

voor; nieuwe woorden en bestaande woorden met

n Wat vind je niet leuk aan het boek?

n In het boek komen zogenaamde neologismen

n Zie je ook bepaalde patronen die zich herhalen?

een nieuwe betekenis bijvoorbeeld: mouwvreters,

Zie:https://woutertjepieterseprijs.nl/lessuggesties

zombieberg, zingpesten, plofwoorden. Wat

/regels-drie-lessuggesties-2014/.

betekenen deze woorden? Kunnen de leerlingen
een aantal nieuwe woorden verzinnen? Deze

4. IJslandse namen

opdracht kun je ook klassikaal doen.

Mensen in IJsland krijgen de voornaam van hun

n Twan leest vaak voor uit het boek het grote

vader als achternaam. Als je een meisje bent, wordt

survivalboek. Wat is dit voor een soort boek?

er dóttir (dochter) achter de voornaam van je vader

Kinderen zoeken in de bibliotheek naar een

gezet, als je een jongen bent son (zoon). De

vergelijkbaar boek en vertellen hierover in de

achternaam van Inga Unnur is Finnsdottir. Dat

boekenkring. Wanneer gebruik je een dergelijk

betekent dus: dochter van Finn. De achternaam van

boek?

Kristján is Jóhannson. Dat betekent zoon van

n Het boek speelt zich af in IJsland. Kinderen

Jóhann. Tegenwoordig kunnen IJslandse kinderen

verzamelen informatie over IJsland. Waar ligt

ook de voornaam van hun moeder als achternaam

IJsland, hoe ziet de IJslandse vlag eruit? Zou je er

krijgen. De leerlingen veranderen hun naam in een

willen wonen? Waarom wel/niet?

IJslandse variant. Ze houden dezelfde voornaam,
maar als achternaam wordt de voornaam van de

Over de schrijver

vader genomen en daar zetten ze 'zoon' (son) of

n Noem nog 2 boeken die door Marjolein Hof zijn

dochter' (dottir) achter. De leerlingen stellen zich

geschreven en vertel hierover in de boekenkring.

aan elkaar voor: ‘Ik ben Mirjam Karelsdochter. Ik

Zijn er kinderen die de boeken willen lezen?

ben Daan Karelszoon.’ Doe hetzelfde met de

n Welk boek is verfilmd en wat is de titel van de

voornaam van de moeder: ‘Ik ben Mirjam

film?

Margrietsdochter. Ik ben Daan Margrietszoon.’ Is

n De boeken van Marjolein Hof zijn in verschillende

dit iets om in Nederland door te voeren? (Bron:

talen vertaald, hoeveel? In welke talen is het boek

website Woutertje Pieterse Prijs.)

de regels van drie vertaald?

Zie ook informatie over de geschiedenis van de
achternamen: https://nl.wikipedia.org/wiki/
Geschiedenis_van_achternamen_in_Nederland
en wat Napoleon ermee te maken heeft.

Zilveren Griffel 2015 • Theo Thijssen-prijs 2012

Hotel De Grote L
Sjoerd Kuyper tekst

Lemniscaat 2014 • € 13,95 • isbn 978 90 477 0542 0 • 228 pp
De moeder van Kos is al jaren dood en als zijn vader een hartaanval
krijgt, zal hij voorlopig samen met
zijn drie zussen hotel De Grote L moet runnen. Dan
ontdekken de kinderen iets ergs: hun vader heeft
enorme schulden en het hotel kan eigenlijk niet meer
open blijven. Er moet dus geld verdiend worden, maar
hoe? De enige oplossing die ze kunnen bedenken,
is meedoen met de Miss Noordzee Verkiezing. Nee,
niet één van de zusjes, maar Kos, met washandjes
in zijn bikinitopje. Terwijl Kos juist die dag mag
meedoen met een proeftraining van een beroemde voetbalclub. En
bovendien heeft hij felle concurrentie, Isabelle, het meisje waarop hij
smoorverliefd is, doet ook mee aan de Miss-verkiezing. Loopt dat wel
goed af?
n Groep 7 en 8

n Trefwoorden: hotels, wedstrijden, gezin

n Lessuggesties: Cisca van Hemert-Kopmels

leerlingen wat een bandrecorder is? Laat een
afbeelding zien op het digibord en geef uitleg. Wie
houdt er (wel eens) een dagboek bij? Maak een
woordveld rond het woord dagboek. Welke

1. Introductie

beroemde dagboeken ken je? (anne frank, leven

hotel de grote l, waar zou die L voor kunnen

van een loser, leven van een muts.) Hoe kun je

staan? Laat de kinderen vrij fantaseren. Kos’ vader

een dagboek bijhouden?

heeft nog maar zes nieuwe letters opgehangen, de

(Schrijven, spreken, bloggen, vloggen, striptekenen.)

letters van de oude naam staan op de grond,

Zijn er dagboeken voor speciale gebeurtenissen?

Zeezicht (pag. 9.) Kos’ vader vindt deze naam wel

(Vakantie, ruimtereis André Kuipers, een speciale

grappig: ‘Het rijmt. En je kunt er van alles bij

dag of week.) Wat heb je aan een dagboek? Op pag.

verzinnen’ (pag. 17). Als twee Duitse dames geen

90 zegt Kos: ‘Het is verslavend, vertellen. En het is

hotelkamer boeken omdat de wind alle letters van

goed. Als je alleen maar denkt, maalt alles door je

de hotelnaam, de nieuwe en de oude letters door

kop.’ Zijn je leerlingen het hiermee eens?

elkaar heeft gehusseld tot de zin zee iz efe dicht.
Kun je al achterhalen welke nieuwe naam Kos’

3. Vertel eens

vader voor het hotel heeft bedacht (pag. 102)? Lukt

Bespreek het verhaal op de manier van Aidan

dat?

Chambers’ vertel eens. Goede of foute
antwoorden bestaan niet, het gaat om het delen

2. Dagboek

van lees-beleving: ideeën, meningen,

Kos krijgt een bandrecorder van Walput, dan kan

veronderstellingen, aannames en ervaringen. Vraag

hij een dagboek beginnen om z’n gedachten te

wel waarop de leerlingen hun antwoord baseren:

ordenen, een dagbandrecorder. Weten de

kunnen ze aangeven waar dat staat in het boek, hoe

ze dat weten?

Aan het eind van het boek blijkt dat Isabel alle

n Over wie gaat het verhaal? Maak op het digibord

bandjes heeft afgeluisterd. Ze heeft alles uitgetypt

een overzicht van de personages uit het boek.

op haar laptop. Zo is het boek ontstaan.

n Zou je op hem willen lijken?

5. Citeren

n Wie is de hoofdpersoon?

n Is er een ander personage dan de hoofdpersoon,

‘Je kunt blijven citeren uit Hotel de Grote L,’ schrijft

die jou het meest boeit? Wat vind je boeiend aan

Pjotr van Lenteren in zijn recensie in de Volkskrant.

hem/haar?

Zijn uw leerlingen het daarmee eens?

n Wat vind je van de dagboekvorm voor dit verhaal?
n Wat vind je van de uitspraak van Briek: ‘Nu snap

Pag. 16: ‘Mijn zussen kan ik missen als een penalty
tegen.’

ik waarom mama alleen maar dochters wilde. Jij

Pag.29: Kos zegt over het uiterlijk van zijn vader:

was een miskleun Kos!’ (pag. 55) als Kos de Bar

‘Hij had een brede grijns op zijn gezicht. Net of er in

schoonmaakt met haar rode truitje. Trekt Kos zich

zijn mondhoeken vishaakjes zaten en iemand op de

die uitspraak aan? Hoe weet je dat? Hoe is het voor

eerste verdieping aan de snoertjes zat te trekken.’

Kos om de enige jongen te zijn in het gezin?

En over zijn vader in het ziekenhuis, na zijn

n Kos wordt gebeld als papa’s operatie klaar is. Het

hartaanval: ‘Hij was zo bang, zijn angst vulde de

wachten valt hem zwaar, hij zegt: ‘Je hebt twee

hele kamer, die van mij kon er niet meer bij. Die

soorten tijd, een die langzaam gaat en een die snel

wachtte op de gang.’

gaat. In dezelfde wereld. In hetzelfde hoofd.’

Pag. 135: ‘Ze was zo brildragend als een toiletpot.’

Begrijpen de leerlingen wat Kos hiermee bedoelt?

Laat de leerlingen in tweetallen op zoek gaan naar

Kunnen ze een voorbeeld noemen uit hun eigen

meer bijzondere uitspraken die Sjoerd Kuyper in

leven?

hotel de grote l doet. Verzamel alle citaten.

voor Johan, de zogenaamde plaatsvervanger in het

6. Dramatiseren

hotel. Kos heeft daar af en toe moeite mee, wat

Steeds meer gasten verlaten het hotel nadat papa

vinden uw leerlingen ervan? Hebben ze zelf wel

in het ziekenhuis is opgenomen. Pag. 34-35 en pag.

eens een leugentje om bestwil verteld?

75: ‘Toen ik terugkwam bij het hotel kwamen er al

n Papa wordt alsmaar voorgelogen en Felix speelt

n Hoe zou je dit boek willen typeren? Maak een

weer twee gasten briesend naar buiten.’ De ene

keuze uit spannend, komisch en realistisch.

gast wil niet bediend worden door een kind zonder

Licht je keuze toe.

rok, de ander heeft rupsen in zijn bed gevonden.

n Hoe lang duurt het verhaal?

Laat de leerlingen bedenken waarover gasten boos
zouden kunnen worden in een hotel. Inventariseer

4. Nog een verteller?

alle mogelijke klachten. Laat de leerlingen de

Op pag. 15 komt er ineens, onverwachts, een

verschillende situaties naspelen. De een in de rol

andere verteller aan het woord. Kopieer die pagina

van gast, de ander in de rol van receptionist.

voor de leerlingen en laat ze bedenken van wie de
commentaarstem kan zijn. Op pagina 20 wordt

7. Tuvalu

duidelijk dat het Isabel is, die commentaar geeft op

Op pag. 104 komt Pel met nieuwe gasten aan,

Kos’ verhaal. Wat vinden de leerlingen hiervan?

dertien jongens van een jaar of zestien, allemaal in

Voegt dat iets toe aan het verhaal? Na elke

eenzelfde trainingspak. Alleen Walput kan ze

gebeurtenis tussen Kos en Isabel, krijg je als lezer

verstaan, ze komen van Tuvalu, een eiland in de

ook de gedachtes van Isabel te lezen en die zijn

Stille Zuidzee. En Foppe de Haan zou trainer van het

vaak het tegenovergestelde van wat Kos vertelt.

Nationale elftal van Tuvalu zijn geweest. Houd de

schrijver ons hier voor de gek? Laat de leerlingen
het uitzoeken. Maak daarna samen een woordspin
rond Tuvalu met de informatie die de leerlingen
hebben gevonden.
8. Strip
hotel de grote l staat vol komische scènes. Die
lenen zich uitstekend voor het maken van een
stripverhaal. Kopieer de scènes op:

n pag. 46-47: over Kos die struikelt terwijl hij de

hotelgasten bedient.

n pag. 96-98: waar Kos met Isabel danst en haar

kus niet durft te beantwoorden.

n pag. 216: over het moment waarop Isabel en Kos

weer terugkomen bij het hotel en papa net per taxi
uit het ziekenhuis arriveert.
Laat de leerlingen één van de scènes kiezen en er
een strip bij maken.
9. Kos en zijn zussen
In de loop van het verhaal kom je steeds meer aan
de weet over Kos en zijn drie zussen Libbie, Kriek
en Pel. Laat de leerlingen een personage kiezen. Ze
maken een tekening van het gekozen verhaalfiguur
en noteren in het kort wat ze over hun personage
aan de weet zijn gekomen.

Vlag en Wimpel van de Griffeljury 2011

Toen mijn vader een struik werd
Joke van Leeuwen tekst en illustraties

Querido 2015 • € 12,50 • isbn 978 90 451 1856 7 • 104 pp
Voordat Toda’s vader een struik wordt, is hij banketbakker. Iedere dag staat
hij voor dag en dauw op om wel twintig soorten gebakjes te
maken en drie soorten taart. Tot op een dag alles verandert. In
het zuiden breken gevechten uit en Toda’s vader moet erheen
om het land te verdedigen. Gelukkig heeft hij het handboek
Wat Elke Soldaat Moet Weten. Hierin staat precies hoe hij zich
met takjes en bladeren kan verkleden als struik, zodat de
vijand hem niet herkent. Toda blijft met haar oma achter in de
stad, maar ook daar is het niet langer veilig. Ze wordt naar
haar moeder gestuurd, die in het buurland woont. De reis
ernaartoe is vol avonturen en gevaar. Maar Toda geeft niet op.
Ze moet haar moeder vinden!

n Groep 7 en 8

n Trefwoorden: vluchtelingen, oorlog en verzet
n Lessuggesties: Gretha Straatsma

in haar schoudertas past. Lees de bladzijden
nogmaals voor en vraag de leerlingen na te denken
wat zij zouden meenemen op een dergelijke reis.
Bespreek met elkaar wat je allemaal nodig hebt

1. Introductie

voor onderweg. Neem als voorbeeld een (kleine)

toen mijn vader een struik werd is een typisch

rugzak mee naar school. Je kunt hem zelf thuis al

‘Joke van Leeuwen-boek’ met bijpassende

vullen met spullen die jij als leerkracht op je reis

tekeningen van haar hand. Joke van Leeuwen weet

meeneemt. Leerlingen maken een lijst wat ze

het heftige onderwerp oorlog en vluchtelingen

meenemen op hun reis en delen dit met elkaar. Laat

luchtig en met humor te beschrijven. Met dit boek

daarna zien wat jij als leerkracht meeneemt op jouw

kun je hedendaagse oorlogen en

reis.

vluchtelingenproblematiek bespreekbaar maken

Todo kan niet alles meenemen en ze maakt samen

met jouw leerlingen.

met oma een lijstje met dingen die ze niet kan

Het boek is verfilmd en vanaf maart 2017 te zien in

meenemen maar wel wil onthouden. Vraag een

de bioscopen. Eye maakte bij de film

leerling om Todo’s lijstje voor te lezen. Leerlingen

educatiemateriaal dat gratis aan te vragen is via

maken ook een lijstje met dingen die niet mee

educatie@eyefilm.nl. Bekijk onderstaande trailer

kunnen, maar die ze absoluut willen onthouden. De

van de film en start daarna met voorlezen.

lijstjes worden met elkaar in kleine groepen

https://kijk-goed.eyefilm.nl/films/toen-mijn-vader-

gedeeld.

een-struik-werd
3. Schoenmaatjes
2. Reistas

Schoenmaatjes is een project van Edukans. Scholen

Op pag. 16 en 17 wordt beschreven wat Toda op

en particulieren vullen een doos met materialen

haar reis meeneemt. Ze kan zoveel meenemen als

zoals toiletartikelen, knuffeltjes, schrijfmateriaal

etc. De dozen worden uitgedeeld in

onderstreepte woorden. Andere opdracht. De

ontwikkelingslanden. Zie op

leerlingen maken een alfabet met onzinwoorden,

https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatj

zoals Toda doet. Ook nu onderstrepen zij ieder 5e

es/ voor meer informatie.

woord. Ze maken een zin per woord en proberen

Regelmatig worden inzamelingen gehouden voor

van alle onderstreepte woorden een samenhangend

mensen in Nederland die materialen nodig hebben

verhaaltje te schrijven. Leerlingen lezen elkaar de

zoals vluchtelingen. Wat vinden uw leerlingen van

verhalen voor in kleine groepen.

deze hulpacties? Hebben zij weleens aan een
dergelijk project meegewerkt? Wat vonden zij

6. Associëren

hiervan? Wat leverde hen dit op? Lees nu de

Iedereen heeft papier en pen voor zich. Vertel dat je

volgende passage uit het boek voor: pag. 19 ‘De

vrij snel 10 woorden (uit het boek) achter elkaar

bus…. t/m pag. 23 onderaan... ik hóéfde het niet.’

opnoemt. De leerlingen schrijven steeds het eerste

Wat vinden de leerlingen van de beschreven scene?

woord dat hen te binnen schiet op. Wie even niets

Werpt dit een ander licht op hulpacties? Wat vinden

weet zet een streepje. Er mag niet gepraat worden.

zij?

De woorden blijven nog even geheim. Als alle
woorden gezegd zijn noemt u het eerste woord en

4. Blijven – vertrekken

alle leerlingen noemen achter elkaar, zonder

Lees voor vanaf pag. 53 onderaan ‘De generaal zei

commentaar, het woord dat ze daarbij hebben

streng: … t/m pag. 54 dan hoor je hier nooit meer

opgeschreven. Wie niets heeft schudt nee. Zelf

helemaal thuis.’

bepalen of je alle tien woorden laat opnoemen.

Wat vinden de kinderen van de mening van de

Nabespreken: wat was moeilijk? Wat gemakkelijk?

generaal? ‘Wie naar het buitenland gaat, laat zijn

Wat was er leuk aan? Wat gebeurde er als je een

eigen land in de steek. Jij hoort bij de toekomst van

woord noemde? Voor wie ging het te snel? Voor wie

dit land.’

te langzaam?

en ‘En als je eenmaal in het buitenland zit,’ zei hij,

De woorden:

‘dan hoor je hier nooit meer helemaal thuis.’

Camoufleren, eretekens, lijstje, foto, gebakjes

Lastige uitspraken. Wat is de mening van de

generaal, Tehuis voor Loslopende Kinderen, grens,

leerlingen? Bespreek deze twee meningen in de

struik, taal.

vorm van een debat. Verdeel de leerlingen in twee

nb Het is voor leerlingen een ontdekking om te zien

groepen. De ene groep is voor de stellingen en de

dat er zoveel verschillende woorden bij één woord

andere groep is tegen. De groepen bedenken vooraf

kunnen horen.

argumenten. Best lastig. Misschien zitten er

Uit: weten waar de woorden zijn, methodiek

ervaringsdeskundigen in de groep?

creatief schrijven po, Mariet Lems (herdruk in
ringband saam 2013).

5. Onzinalfabet
Pag. 71. Om de tijd te verdrijven, verzint Toda rijtjes.
Bijvoorbeeld met het lekkerste eten. De straten
rondom haar huis, namen van klasgenoten en een
alfabet met woorden die niets betekenen.
Leerlingen maken een alfabet met dieren en/of
dingen. Volgende stap. Vraag ze nu ieder 5e woord
te onderstrepen. Met ieder woord maken ze een zin.
Stap drie. Maak een verhaaltje van alle

Alleen op de wereld
Hector Malot tekst Charlotte Dematons illustraties
Gottmer 2016 • € 24,95 • isbn 978 90 257 6184 4 • 288 pp

Het verhaal gaat over Rémi, die als vondeling wordt opgenomen in
een arm gezin in een Frans dorpje. Zijn stiefvader
verhuurt hem aan Vitalis, een Italiaanse
hondendresseur die Rémi meeneemt op zijn
omzwervingen door Frankrijk. Maar Rémi’s weg is vol
tegenspoed. Naast alle rampen, verdriet en ellende is
dit ook een verhaal van hoop. Rémi’s zoektocht brengt
hem uiteindelijk bij zijn familie…
Het boek werd voor het eerst gepubliceerd in 1878 en
werd sindsdien meerdere keren vertaald, bewerkt en
verfilmd. Voor deze uitgave bewerkte Tiny Fisscher het verhaal en
reisde Charlotte Dematons Rémi achterna om alle plaatsen die hij
bezocht en waar hij verbleef prachtig in beeld te brengen. In dit
filmpje zie je Tiny Fisscher (bewerker) en Charlotte Dematons
(illustrator) aan het woord over het boek:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=i51lztPhS4o

n Groep 7 en 8

n Trefwoorden: eenzaamheid, weeskinderen,

Frankrijk, armoede, omzwervingen
n Lessuggesties: Inge Umans

1. Na het voorlezen - Praten over het verhaal
Hou na het voorlezen een gesprek over het verhaal.
Maak hiervoor gebruik van het raamwerk van

Vooraf

‘Vertel eens’ van Aidan Chambers. Stel vragen als:

Hang een landkaart van Frankrijk tegen de muur (of

Wat vond je leuk of niet leuk, mooi of niet mooi,

projecteer via het digibord). Hou een kort gesprek

goed of niet goed aan het boek? Is er een zin of

over Frankrijk: wie is er al eens geweest? In welke

fragment dat je heel erg is bijgebleven? Ken je

regio? Bespreek kort het landschap, het weer en

boeken of verhalen die hierop lijken? Vond je het

het klimaat. Vergroot de tekeningen op de

verhaal moeilijk of toegankelijk? Welk personage

binnenflappen: vooraan werd een kaart van

vond je het meest interessant, irritant, grappig? Ken

Frankrijk opgenomen met de route die Rémi en

je nog meer boeken met tekeningen van Charlotte

Vitalis afleggen in deel 1, de binnenflap achteraan

Dematons? Hou dit boekengesprek niet langer dan

bevat de route uit deel 2. Zo kan je al voorlezend de

een half uur. De leerkracht is de gespreksleider die

plaatsen laten opzoeken en aanduiden op deze

het boekengesprek leidt. Zeg dat de leerlingen alles

kaarten. Enkele plaatsen bestaan niet (meer) of

mogen vertellen wat er in hen opkomt.

heeft Malot verzonnen.

2. Aardrijkskunde - Geschiedenis

Waarom wel/niet? Is Rémi werkelijk alleen op de

Het boek leest als een avontuurlijk reisverhaal. Het

wereld? Heeft hij geen familie? Zorgt zijn

beschrijft de lange zwerftocht door het 19e-eeuwse

pleegmoeder niet voor hem als een echte moeder?

Frankrijk. De lezer krijgt zo heel wat informatie mee

Is alleen zijn hetzelfde als eenzaam zijn? Kun je ook

over het land, de streek, het landschap, het

alleen zijn zonder eenzaam te zijn? Wanneer ben je

dagelijks leven toen en het klimaat. Dat was ook de

graag (even) alleen?

opzet van de uitgever: Malot zou een verhaal

Breng het boek wat is familie? (Kolet Janssen,

schrijven waardoor Franse kinderen door middel

Davidsfonds/Infodok 2005) mee naar de klas. In dit

van het verhaal de topografie van hun land beter

boek probeert Kolet Janssen zo eerlijk mogelijk

zouden leren kennen (pag. 285). Charlotte

antwoord te geven op de vele vragen die kinderen

Dematons volgde ter inspiratie de route die Rémi

op haar afvuurden.

door Frankrijk heeft afgelegd en bracht dit over in

Meer lezen? Op dit bord staan interessante boeken

de vele erg sfeervolle illustraties. Geef de leerlingen

rond adoptie en pleegkinderen.

de opdracht de bekendste plaatsen op te zoeken op

https://nl.pinterest.com/pluizuit/adoptie/ en op

het internet. Waar zouden ze zelf eens naar toe

dit bord vind je leuke boeken rond

willen gaan? Waarom? Wat trekt hen aan? Vergelijk

gezinsuitbreiding en familie

het dagelijks leven toen met nu: wat is er

https://nl.pinterest.com/pluizuit/familie-en-

veranderd? Vergelijk kleding, voeding, wonen,

gezinsuitbreiding/

spelen, transport.
5. Drama
3. Kinderarbeid

Er gebeurt heel erg veel in het jonge leven van

Rémi draait mee op het tuinbouwbedrijf van vader

Rémi. Het boek lijkt wel een opeenstapeling van

Acquin en daalt mee af in de mijnen: door deze

misère en ellende! Maar het boek kent wel een

thema’s in het verhaal te verwerken stelt Malot

happy end. Hadden de leerlingen dit verwacht? Hoe

kinderarbeid aan de kaak. Wat is kinderarbeid?

dachten zij dat het verhaal zou aflopen?

Gebeurt het vandaag nog in Nederland of België?

Is Rémi een pechvogel? Raakt hij zijn geluk snel

Elders in de wereld? Hier vind je een lesmap ‘Kleur

kwijt? Misschien past dit gedicht wel bij hem:

Bekennen’ over het thema kinderarbeid. Ze werd
gemaakt n.a.v. een tentoonstelling maar is ook zo

Geluk

te gebruiken:

Mama, waar heb jij het geluk

http://www.miat.gent.be/sites/default/files/bijlag

gelaten? Ik had het hier

en/nieuws/161115_handleiding_madebychildren_d

neergelegd en nou is het weg!

ef.pdf
Mooie boeken die kinderarbeid als thema hebben

Je zult het wel ergens hebben laten

vind je hier: http://www.pluizer.be/thema-

slingeren of het is gestolen of

fictie/kinderarbeid

misschien per ongeluk weggegooid.

4. Familie

Wie zou mijn geluk willen stelen?

De oorspronkelijke Franse titel van het boek luidt

Wie niet?

sans famille, dat letterlijk vertaald ‘Zonder familie’
betekent. Vinden de leerlingen dat de

Ted van Lieshout (uit: mama! waar heb je het

oorspronkelijke titel beter de lading dekt of kunnen

geluk gelaten? Leopold 2005)

ze zich meer vinden in de Nederlandse vertaling?

Bespreek dit gedicht. Is geluk een voorwerp dat je

lesmap uitgewerkt. Die vind je hier:

kan verliezen? Is mama diegene die altijd weet waar

http://www.schoolbordportaal.nl/data/ftpstorage/

alles ligt? Het is een dialoog. Wat is een dialoog?

aopdhandleiding.pdf.

Wie zegt de zinnen die cursief afgedrukt zijn?
Wanneer heeft Rémi geluk? Wanneer ontglipt het
geluk hem?
Wat is geluk? Breng het boek geluk voor kinderen
(Leo Bormans, Lannoo 2014) mee naar de klas. Het
boek bevat verhalen die aansluiten bij de tien
sleutels van geluk. Breng ook het spel mee naar de
klas: De geluksvogels. Doel van het spel is samen
praten over geluk en stappen zetten om gelukkiger
te worden.
6. Wat boeken doen
Op pag. 181, wanneer Rémi mee in de mijn is
afgedaald, zegt de meester tegen hem ‘Wanneer je
ogen hebt om te zien en boeken om die ogen te
openen, zie je uiteindelijk een heleboel.’
Hou een gesprek over lezen. Wat betekent lezen
voor de leerlingen? Is het iets functioneels?
Opdrachten lezen in een leerwerkboek? Lezen om
leeskilometers te maken? Of ook lezen voor het
plezier? Spreekt lezen alle zintuigen aan? Vertel dat
lezen ook luisteren is (je hebt net dit prachtige boek
voorgelezen), lezen is kijken (in prenten- en
fotoboeken). Is lezen ook reizen? Reizen in je
hoofd? Je komt op plaatsen waar je misschien nooit
zal komen, je leert mensen (personages) kennen
die je anders misschien nooit zou ontmoeten… Welk
boek heeft hen het meest getroffen, tot nog toe?
Welk boek heeft hen geleid naar een ander boek?
Waarom? Welk boek zouden ze aanraden? Maak
vlaggetjes van al deze covers en hang deze op in de
boekenhoek.

En verder
Het boek werd opnieuw verfilmd en in een
hedendaags jasje gestoken. Bij deze film, in
afleveringen te bekijken
(https://www.schoolbordportaal.nl/lespakketalleen-op-de-wereld-npo-zapp-vpro.html), werd een

Zilveren Griffel 2017

Naar het Noorden
Koos Meinderts tekst Annette Fienieg illustraties

Hoogland & Van Klaveren 2016 • € 14,95 • isbn 978 90 8967 232 2 • 198 pp
Het is oorlog, het is winter en er is in de grote steden
nauwelijks nog te eten. Jaap, Nel en Kleine
Kees vertrekken per binnenschip met een
grote groep ondervoede ‘bleekneusjes’ naar
het platteland in het noorden waar nog wel
voldoende voedsel is. Jaap wordt gescheiden
van zijn zus en broertje ondergebracht bij een
kinderloos echtpaar, ver van huis. Hij moet
letterlijk van zich afslaan om in zijn nieuwe
wereldje waarin alles vreemd is een plek voor
zichzelf op te eisen. Ondertussen gaat de oorlog gewoon door
en vraagt hij zich af wanneer hij zijn ouders weer terugziet.
Zouden ze nog wel leven? En hoe vergaat het Nel en Kleine
Kees?
n Groep 7 en 8

Misschien kunnen we een vluchteling van nu

n Trefwoorden: 2e wereldoorlog, hongerwinter,

hierdoor beter begrijpen. Er is nog iets dat heel erg

bleekneusjes, van huis weg zonder ouders

verschilt met toen. Communicatie. Waarom weet

n Lessuggesties: Mariet Lems

Jaap niets van zijn ouders en zijn zus en broer? Je
kon elkaar toch bellen of schrijven? Hoe zat dat

1. Introductie

precies?

Vouw het boek open laat het omslag zien,

Welke communicatiemiddelen die nu gewoon zijn,

eventueel op het digibord. Vraag de leerlingen te

waren toen schaars of waren nog niet uitgevonden?

reageren op wat ze zien. Wat voor seizoen is het?
Waar zie je dat aan? Zijn ze allemaal goed gekleed?

2. Voorlezen

Wat voor emotie zie je op de gezichten? Waarom

Lees zo mogelijk enkele hoofdstukken per keer

zouden sommigen koffers en rugzakken bij zich

voor. Het is heftige kost, dus is napraten altijd

hebben? Lees de titel voor. Waar ligt het noorden?

nodig, zodat kinderen niet met onbeantwoorde

In de wereld? In Nederland? Lees de tekst op de

vragen blijven zitten. Gebruik daarvoor de vragen

achterflap voor. Hoe zou het komen dat in de stad

van Aidan Chambers. Er zijn twee soorten vragen,

minder eten was dan op het platteland? Wat is een

eenvoudige vragen en wat uitgebreidere vragen.

binnenschip? Wat betekent het als je ondervoed

Knip de vragen uit en doe ze in een doos. De

bent? Wat zijn bleekneusjes? Heb je die nog

leerlingen pakken om de beurt een vraag uit de

steeds? Waarom zouden de kinderen gescheiden

doos. De vragen worden klassikaal besproken. De

worden? Wat is er zo moeilijk aan een andere

leerkracht is de gespreksleider. Probeer met

omgeving, andere mensen, ver van je eigen familie?

doorvragen meer diepgang in het gesprek te

Dit verhaal gaat over 70 jaar geleden, denk je dat

brengen. Stel open vragen en vermijdt de ‘waarom’

dit soort situaties nog steeds voorkomen?

vraag, vervang dit door ‘vertel eens.’

https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/2
0151029%20%20Vragen%20tweetalgesprekken.pdf eenvoudige vragen.
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/2
0151029%20%20Vragen%20tweetalgesprekken%20met%20ver
volgvragen.pdf - vervolgvragen.
In elk hoofdstuk komen woorden voor die de
leerlingen waarschijnlijk niet kennen. Verzamel ze
op het bord: zinken bord, psychiatrische kliniek,
fluitenkruid, gaarkeuken, waterhoofd, plunjezak,
loods, etc. Ook woorden als kleuterschool, dekens
en lakens komen bijna niet meer in hun vocabulaire
voor. Vraag steeds eerst aan de leerlingen of ze
weten wat het woord betekent.
Laat ze er vrij op associëren. Bijvoorbeeld bij het
woord gaarkeuken, waarom zou die keuken zo
heten?
3. Koffers

elkaar het gedicht en bespreek het.

In hoofdstuk 9 moeten de koffers gepakt. Wat

http://sjoerdkuyper.com/wp-

betekent dat ‘je koffers pakken’? Wanneer pakken

content/uploads/2015/04/Poster-Mensen-met-

de leerlingen hun koffer? Wat is daar leuk aan? Wat

koffers.jpg Illustratie Martijn van der Linden.

is daar lastig aan? In die tijd had je maar een soort
koffer. Het lastige daaraan was dat je vreselijk

4. Per schip

moest sjouwen. Ze waren onhandig. Wat is er aan

Deel 2 van het boek vertelt over de reis per schip

koffers verbeterd? Hoe heten de koffers van nu?

naar het noorden. Wat wordt met het noorden

Trolley, rolkoffer, rugzak, weekendtas, citybag,

bedoeld? Kun je op de kaart van Nederland zien

spinner etc.

welke route over het water het schip vanuit

Vraag de leerlingen wat ze zouden meenemen als

Amsterdam of Rotterdam zou hebben kunnen

ze maar een koffertje ter grote van een

varen?

schoenendoos mee zouden mogen meenemen. Wat

Wat is er leuk aan varen? Dat je vanaf het dek naar

is het hardst nodig en welke emotionele dingen

het land kunt kijken. Mocht dat? Hoe moesten de

zouden ze meenemen? Verzamel schoenendozen en

kinderen leven in het ruim van het schip? Kun je je

vraag de leerlingen die in de loop van het project te

er een voorstelling van maken?

vullen met noodzakelijke en dierbare dingen.

Sieneke de Rooij schreef een waargebeurd verhaal

Bewaar ze achter slot en grendel, zodat niets kwijt

over haar vader die als klein jongetje met een schip

kan raken. Zie ook opdracht ‘2 Reistas’ van Gretha

naar het noorden moest: de boot naar lemmer,

Straatsma bij het boek toen mijn vader een struik

een verhaal uit de hongerwinter. Het is op

werd (Joke van Leeuwen, Querido 2015).

www.sienekederooij.nl te verkrijgen; zowel als

Vertoon deze poster op het digibord en lees met

paperback alsook als e-book. Er is een extra e-

bookje met foto's en achtergrond-info bij.

Hij groeide veel verder dan Anne’s mooie droom.

Uitgebreide lessuggesties door Will van Sebille en

Ze schreef in haar dagboek wat ze voelde en dacht.

Mariet Lems ook op deze site.

En droomde van een leven
van een doodgewoon leven

5. Anne Frank

elke dag en nacht.

Kennen de leerlingen nog meer waargebeurde
verhalen uit de oorlog? Ongetwijfeld kennen ze

De oude kastanje stond voor het raam.

Anne Frank. Wat weten ze over haar? Kennen ze

In jaren van vrijheid is hij er blijven staan.

haar dagboek? Wat is een dagboek? Wie houdt een
dagboek bij? Wat is daar leuk aan? Mag iedereen in
dat dagboek lezen? Waarom zit er meestal een
slotje op een dagboek?
Waar kun je je dagboek verstoppen? Welke plekken
zijn daar geschikt voor?
Op You Tube staan verschillende trailers en
filmpjes. Bekijk ze eerst zelf alvorens te besluiten
om ze in de klas te laten zien.
In het dagboek beschrijft Anne dat ze hoop put uit
de boom voor het dakraam. Het was een
paardenkastanje. Hoe ziet die eruit? Hoe kun je
troost en hoop putten uit een boom, terwijl je

Hier schreef ze haar dagboek, zo stil als een muis.

opgesloten zit en muisstil moet zijn? Waar zou jij

En iedereen kan lezen

troost uit putten?

van het doodstille leven

In het boek de boom van anne (Irène Cohen-Janca

in het Achterhuis.

en Maurizio A.C.Quarello, Hoogland & Van Klaveren
2012) vertelt de boom over wat hij gezien heeft.

6. Jaap

In de bundel ya hai ye, geïllustreerde liedjes over

Schrijfopdracht

helden van ver en dichtbij (Chrystal Cochius,

Jaap is de hoofdpersoon, zoveel is wel duidelijk. Het

muziek, Elsbeth Cochius, illustraties en diverse

verhaal is vanuit het ik-perspectief geschreven. Wat

schrijvers) staat een lied over die boom. (Gehrels

is daar bijzonder aan? We kunnen Jaap heel goed in

Muziekeducatie 2011) De tekst is geschreven door

gedachten en handelingen volgen. We kunnen als

Mariet Lems en Chrystal Cochius (muziek).

het ware met zijn ogen meekijken en in zijn hoofd
meedenken. Kopier een stuk tekst met veel ‘ik’erin,

Anne Frank

bijvoorbeeld pag 143. Vraag de leerlingen alle ikken
te veranderen in Jaap. Wat gebeurt er dan met de

De wilde kastanje stond voor haar raam.

tekst? Wat moet je aanpassen? Geeft het een ander

Ze droomde van vrijheid als zij die boom zag staan.

gevoel? Heb je liever de ik of Jaap?

Ze schreef in haar dagboek, zo stil als een muis.
Want niemand mocht iets weten

Kringgesprek

van dat doodstille leven

Wat is Jaap voor een jongen? Is hij dapper of bang?

in het Achterhuis.

Of allebbei, wanneer wel, wanneer niet? Zou jij net
zoals Jaap, met je broertje en zusje meegegaan zijn,

De wilde kastanje werd een grote boom.

of was je liever bij je ouders gebleven? Een

onmogelijke keuze. Hoe zou jij handelen in zo’n

schrijven? Dat kan heel goed. Laat ieder een emotie

geval? Hoe zou jij je voelen bij wildvreemde mensen

kiezen die bij hun indrukwekkendste

zonder je familie? Hoe doet Jaap dat? Waarom doen

herinnering(en) uit het boek hoort en laat ze een Elf

sommige Friese kinderen op school zo vervelend

schrijven.

tegen Jaap? Hoe reageert hij erop? Ruzie is oorlog

Typ alle Elfen uit op mooi papier. Vraag de

in het klein, maar doet evenveel pijn. In de oorlog

leerlingen er een illustratie bij te maken. Maak van

werden mensen buitengesloten; pestende kinderen

alle elfen en illustraties een boekje. Vergeet de

sluiten ander kinderen buiten. Gebeurt dat nog

namen van de kinderen niet en de tekst op de

steeds? Wat heeft Jaap allemaal geleerd in de loop

achterflap. Stuur dit naar uitgeverij Hoogland & Van

van die vreselijke jaren? Is hij er sterker van

Klaveren, Korenmarkt 8, 1621 bg Hoorn. Vraag of de

geworden, denk je? Hoe zou het verhaal verder

uitgever het boekje aan Koos Meinderts en Annette

gaan?

Fienieg wil geven. Wacht op antwoord.

7. Elf over het boek
De meeste mensen noemen deze dichtvorm een
Elfje, maar stoere achtste groepers vinden een Elfje
niks. De ontdekkers van de Elf zien graag dat de Elf
genoemd wordt naar de elf woorden die het gedicht
telt.
De Elf is een heel prettige manier om iets in samen
te vatten, een verhaal bijvoorbeeld. Iedereen heeft
andere herinneringen aan een verhaal. Juist de
nuances zijn mooi om te delen.
Vraag steeds na een boekdeel (er zijn vier delen)
wat de meeste indruk heeft gemaakt. Misschien zijn
er meer dingen die ze zich herinneren. Vraag of ze
een aantal dingen willen opschrijven, niet mooi en
uitgebreid, maar kort voor henzelf. Vraag of ze één
herinnering willen aanstrepen.
Vraag of iedereen nog weet hoe een Elf in elkaar
steekt en deel het werkblad uit.
Werkblad is te downloaden op Uitgeverij saam,
weten waar de woorden zijn (Mariet Lems). Vraag
de leerlingen of ze die herinnering in een Elf kunnen
uitschrijven. Het moet niet een doorlopende zin
zijn, al schrijvend verzinnen ze er dingen bij.
Voorlezen en bewaren. Als het boek uit is, laat u het
even bezinken. Praat dan na over het hele verhaal.
Wat is de kinderen het meest bijgebleven? Dat kan
voor iedereen anders zijn.
Praat na over de emoties die het boek heeft
opgeroepen. Schrijf de verschillende emoties op
het bord. Kun je vanuit een emotie ook een Elf

Het geheim van het nachtegaalbos
Lucy Strange tekst

Gottmer 2017 • € 15,99 • isbn 978 90 257 6722 8 • 319 pp

Engeland 1919. Na de dood van haar broertje
verhuist de twaalfjarige Henrietta met haar
familie naar een oud huis aan zee. Henrietta’s
moeder is zo verdrietig dat ze haar kamer niet
meer uitkomt, haar vader is veel weg voor zijn
werk. Niemand merkt dat Henrietta op een avond
afdwaalt naar het enge bos achter het huis. Daar
ontmoet ze Mot, een geheimzinnige vrouw die
Henrietta kan helpen haar familie te redden.

n Groep 7 en 8

Noteer deze.

n Lessuggesties: Cisca van Hemert-Kopmels

n Pag. 9: waar komt de rooklucht in het bos

n Trefwoorden: heksen, gezin, rouwproces

n Pag. 8: wat is er met Robert gebeurd?

vandaan?
1. Introductie

n Pag. 9: waarom worden Henrietta’s nachtmerries

Wat roept de titel het geheim van het

gevuld door de geur van rook?

nachtegaalbos bij de leerlingen op? Lees de korte

n Pag. 11: waarom ziet papa er ineens doodmoe uit

inhoud voor. Wat voor soort boek zou dit kunnen

en lijken zijn ogen te glinsteren alsof ze vol tranen

zijn? Sprookjesachtig, spannend, avontuur,

staan?

fantasie, een mix? Bekijk samen de trailer op de site

Kunnen uw leerlingen beschrijven welk effect het

van Gottmer:

opwerpen van al die vragen op hen heeft? Noteer de

https://www.gottmer.nl/kinderboeken/het-

vragen en kom erop terug als ze verderop in het

geheim-van-het-nachtegaalbos.html

verhaal beantwoord worden.
In dit boek vallen de opgeworpen puzzelstukjes

2. Modelen

langzaam maar zeker in elkaar en ontdekt Henrietta

Gebruik voordoen en demonstreren als didactisch

de geheimen van de mensen in en rond het

instrument bij het voorlezen van het eerste

Nachtegaalbos. Door te modelen kunt u, samen met

hoofdstuk. In dit verhaal wordt de lezer

de leerlingen, de puzzel bewust leggen.

voortdurend nieuwsgierig gemaakt. Steeds wordt er
weer een prikkelende vraag opgeworpen. Terwijl u

3. Geheimen

voorleest, denkt u daarbij hardop en verwoordt u

Stel vragen:

uw gedachten bij de tekst. Het is belangrijk dat u

n Wat is een geheim eigenlijk? Het is informatie die

één strategie tegelijk centraal stelt. Focus bij dit

je willens en wetens voor een ander verborgen

hoofdstuk op de geheimzinnige vooruitwijzingen.

houdt.

Samen met de leerlingen speurt u naar de
geheimen, de raadsels en de vragen in de tekst.

n Waar denk je aan als je het over geheimen hebt?
n Kun je voorbeelden van geheimen noemen?

n Heb je zelf wel eens geheimen?
n Voor wie?

n Is het gemakkelijk om iets geheim te houden?
n Kan een geheim je in de weg zitten?

5. Vertel eens
Laat de leerlingen leeservaring met elkaar delen.
Goede en foute antwoorden bestaan niet. Alles
draait om het delen van leeservaring en ontdekken

n Kun je daar een voorbeeld van geven?

hoe het boek in elkaar zit.

n Is het moeilijk om dat niet door te vertellen?

een meisje? Hou oud is ze? Wat voor

Soms moet je een geheim wel eens aan een ander

eigenschappen heeft ze? Kun je daar een voorbeeld

vertellen.

uit het verhaal bij noemen? Hoe denkt ze over Mot

n Heeft iemand jou wel eens een geheim verteld?

n Praat met elkaar over Henrietta. Wat is ze voor

n Kun je een geheim bedenken dat je wel moet

en hoe over haar broer Robert? Is Henrietta aan het

doorvertellen?

eind van het boek anders dan aan het begin? Hoe

n Aan wie zou je dat kunnen doorvertellen?

anders?

Lees het gedicht ‘Geheimpje’ van Joke van Leeuwen

n Henrietta is een belangrijke persoon in dit boek,

(ozo heppiejer, Querido 2012)

vind je haar de belangrijkste? Of niet? Wie vind jij
ook belangrijk? Kun je dat uitleggen?

Kom eens even dichterbij.

n Op pag. 308 zegt Henrietta: ‘Eerst was Mot een

Buig je hoofd naar voren.

heks, dacht ik; het was heel vreemd om terug te

Fluister ik je psspsspsspsspsspss in je oren.

denken aan die eerste keer dat ik haar had gezien.
Toen was ze een figuur uit een sprookje, in het bos

Zeg aan niemand wat ik zei.

verdwaald. Maar nu begreep ik wie ze echt was. Ze

Als je dat zou willen,

was een moeder, een vriendin. Iemand die

geef ik jou een psspsspsspsspsspss voor je billen.

gebroken was en zichzelf weer probeerde te lijmen,
ze was echt.’ Wat vind je van die uitspraak? Ben je

Speel met elkaar een geheimzinnig ‘door-fluister-

het ermee eens?

spelletje’ in de kring. Noteer een zin op een briefje.

n Henrietta spreekt met haar overleden broer

Fluister die zin in het oor van het kind dat naast u

Robert. Ze mist hem. Ze hoort steeds zijn stem van

zit. Die fluistert het weer door aan de volgende. Net

binnen. Wat betekent Robert voor haar? Wat voor

zolang tot je weer bij de beginner bent.

invloed heeft hij op Henrietta? Praat jij ook wel eens

n En?

in je hoofd met iemand?

tevoorschijn?

Ben jij het eens met deze uitspraak?

n Lijkt het nog op de beginzin?

rol spelen sprookjes voor Hen?

boekenkring?

heerlijk zijn op de wereld, Hen, als iedereen jouw

n Welk zinnetje komt daar uiteindelijk
n Klopt dat?

n Wie wil het gedicht voordragen in de

n Dit boek is een rijk, sprookjesachtig avontuur.
n Welke rol spelen sprookjes in dit boek? En welke
n Op pag. 314 zegt mama tegen Hen: ‘Wat zou het

fantasie had.’ Ben je het met haar eens? Kan veel
4. Compositietekening

fantasie ook wel eens nadelig zijn? Heb jij zelf veel

Kopieer de tekst op pag. 24 en 25 waarin het

fantasie? Waaraan merk je dat?

uiterlijk van dokter Hardy wordt beschreven. Laat

n Er zitten veel geheimen in dit boek verborgen.

de kinderen de tekst goed lezen. Aan de hand van

Welk geheim vind jij het belangrijkst?

de beschrijving maken ze een compositietekening

n Henrietta’s moeder heeft psychische klachten.

van de dokter. In de tekening noteren ze welke

Wat vind je van de behandelmethode van dokter

aanwijzingen uit de tekst ze hebben toegepast.

Hardy en dokter Chilvers?

6. Dialogen lezen

Invincible tot zinken werd gebracht. David leeft nog

Dit boek bevat een aantal aangrijpende scenes die

omdat Alfred hem heeft gered.

zich goed lenen om met gevoel te worden

Ook over Mot heeft Hen ideeën die ze later moet

voorgelezen. Kopieer de volgende teksten voor alle

herzien. Van gevaarlijke heks en sprookjesfiguur

leerlingen:

wordt ze een tweede moeder voor haar.

De dialoog tussen Mot en Hen, pagina 186 ‘Jij bent
mevrouw Young, hè?’ tot ‘Al onze verloren jongens’

n Oordeel jij snel over iemand?
n Zit daar een gevaar in?

op pagina 191. Henrietta heeft de ware identiteit

n Heb je zelf wel eens meegemaakt dat je een

van Mot achterhaald en confronteert Mot met haar

oordeel moest herzien?

bevindingen, Mot vertelt over haar overleden zoon.

n Kun je daar een voorbeeld van noemen?

Eerst lezen ze de tekst voor zichzelf, daarna
technisch hardop. Bespreek met welke emoties

8. Eerste Wereldoorlog

Henrietta en Mot spreken, kunnen de leerlingen dat

Het verhaal speelt zich af in 1919, net na de Eerste

in hun stem laten horen? Let op frasering, klemtoon

Wereldoorlog. Mots zoon is in die oorlog om het

en beleving. Vraag de leerlingen de tekst te

leven gekomen. Zijn schip de hms Invincible is in

markeren, die door Hen en Mot wordt gesproken.

brand gevlogen en gezonken. Kijk samen naar het

Laat drie leerlingen de dialoog voordragen: één in

filmpje op school tv: https://schooltv.nl/video/het-

de rol van Henrietta, één als Mot en één in de rol

klokhuis-canon-wo-1/

van vertolker van Henrietta’s gedachten.

In het filmpje kom je van alles aan de weet over

Vraag drie leerlingen om op diezelfde manier het

soldaat John Gamble door de brieven die hij naar

telefoongesprek van Hen en Mot met dokter Hardy

huis stuurde. Net als Alfred keert hij niet terug uit

voor te bereiden. Mot doet zich voor als Hen’s

de oorlog. Zoek op internet naar een afbeelding van

tante, Susan Abbott, pagina 237 ‘Hallo? Kunt u me

de hms Invincible.

alstublieft verbinden met Praktijk Little Birdham?’
tot ‘Het spijt me ontzettend, Henrietta, maar dat
kan ik echt niet.’ op pagina 239.
En weer vijf andere leerlingen de scene waarin Mot,
alias tante Susan en Meneer Barry Henrietta te hulp
schieten om haar moeder te redden uit de klauwen
van dokter Hardy en dokter Chilvers vanaf pagina
257 ‘Alles in orde met je?’ tot pagina 261.
Verspreid het voorlezen van de fragmenten over
drie weken.
7. Oordelen
Telkens duikt de hinkende, geheimzinnige man op
in het verhaal. Hij verschijnt in de tuin van Huize
Hoopvol. Hen denkt dat hij haar bespioneert aan
het strand. Hij belt aan en spreekt met mevrouw
Berry. Henriette is bang voor hem en zou hem het
liefst met stenen bekogelen. Pas aan het eind van
het boek blijkt hij David Stark te zijn, een vriend van
Mots zoon Alfred. Hij was erbij toen de hms

Hoe mooi wit ik ben
Dolf Verroen tekst Martijn van der Linden illustraties
Leopold 2016 • € 13,99 • isbn 978 90 258 6976 2 • 72 pp

‘Dit is Koko, zei papa, ‘een slaafje voor onze Maria.’ Van tante Elisabeth
kreeg ik een zweepje. Het paste net niet in mijn tas.
Jammer.’
Voor haar twaalfde verjaardag krijgt Maria allerlei
cadeaus, zoals een bijna-grote-dames-tas en tijdens
het feestdiner krijgt ze een eigen slaafje. Niets
bijzonders toch? En handig, een slaaf die doet wat jij
zegt. En als hij je niet bevalt, ruil je hem gewoon in
voor een andere slaaf. Die onverschillige
vanzelfsprekendheid is shockerend. Maria’s leven
draait om mooie jurkjes, de groei van haar borstjes, theevisite en netjes
rechtop zitten. Bijna net als het leven van haar moeder en tantes, die
nooit nadenken over het luxe leven dat ze leiden. Alles is toch prima
zoals het is?

n Groep 7 en 8

n Trefwoorden: slavernij, racisme

n Lessuggesties: Cisca van Hemert-Kopmels

2. Voorlezen - 1
Deze keer begint u niet met het tonen van het boek
en het noemen van de titel en de schrijver, maar
leest u pag. 36 en 37 voor, het hoofdstuk ‘Mooi’.

1. Inleiding

Een verschrikkelijke episode waarin Maria’s moeder

Dit bijzondere boek van Dolf Verroen verscheen

haar hoge hak in het gezicht van de slavin priemt.

eerder in 2006 onder de titel slaaf kindje slaaf.

Wat vinden de leerlingen bijzonder aan dit

Het heeft 40 kleine hoofdstukken en telt 72

fragment? Waar zien ze aan in welke tijd het verhaal

pagina’s. Om de impact van het verhaal te

speelt?

vergroten, leest u het in één voorleessessie van 20

Ongetwijfeld zal het woord slavernij vallen; laat dan

minuten voor.

de omslag van het boek zien en lees de titel en de

Door de ultrakorte hoofdstukjes en de ruime

schrijver voor. Welke verwachting wekken de titel

bladspiegel lijkt het een boek voor beginnende

en de illustratie bij de leerlingen?

lezers. Niets is minder waar. Het zijn onthutsende
scenes uit het koloniale plantageleven waarin Maria

3. Woordweb

emotieloos en zonder enige vorm van reflectie,

Maak een woordweb rond het begrip slavernij om

vertelt over de manier waarop zij en haar familie de

voorkennis te activeren. Maak daarbij gebruik van

slaven behandelen. Het boek is daarom zeer

www.mentimeter.com. Aan een digitaal woordweb

geschikt om in groepsverband te lezen, ter

kunnen alle leerlingen deelnemen met hun tablet,

voorbereiding op gesprekken over slavernij en

de antwoorden verschijnen meteen op het bord;

racisme.

antwoorden die vaker worden gegeven, worden
groter weergegeven. Laat de leerlingen antwoorden

op de vraag: ‘Wat weten we nu van slavernij?’ Kies

een aanpak waarbij je de leerlingen verslag laat

voor ‘open vragen’ en stel de leerlingen in staat om

doen van wat hen tijdens het lezen van een boek,

meerdere antwoorden te geven. Bespreek en

een tekst, een gedicht is overkomen. De kern van

categoriseer de antwoorden.

vertel eens is echt willen horen hoe een kind leest,
wat hij leuk of niet leuk vindt, denkt, voelt, zich

4. Voorlezen - 2

herinnert of wil vertellen.

Lees het boek in zijn geheel voor en laat na een

Daarbij is het belangrijk te weten dat:

aantal heftige scenes een stilte vallen’, zodat de

n Er geen foute antwoorden bestaan, ieder kind

leerlingen de gelegenheid krijgen om op het

heeft zijn eigen waarheid.

gelezen stuk te reageren. (Hoofdstukken: Pias op

n U geen waaromvragen stelt maar om verklaring

pag. 20: Mooi pag. 36, Lekker pag. 40, Schok pag.

vraagt door te zeggen: ‘Vertel eens…’

54, Tantesdag pag. 58, Wit pag. 62)

Waaromvragen leveren weinig op, ‘vertel eens’
drukt een verlangen naar samenwerking uit, roept

5. Vertel eens - 1

een verwachting op van samenspraak in plaats van

In het nawoord vertelt Verroen over de

overhoring.

ontstaansgeschiedenis van het verhaal. Een aantal

n U de leerlingen steeds terugbrengt naar het

opmerkingen verdienen verder onderzoek.

verhaal door de vraag te stellen: ‘Hoe weet je dat?’

n Wat zou Dolf Verroen bedoelen als hij in het

Bespreek het verhaal vervolgens volgens het

nawoord zegt: ‘Alle mensen in dit verhaal zijn

raamwerk van Chambers, stel de vier basisvragen:

verzonnen, ik weet niet waar het zich afspeelt, toch
is alles echt gebeurd.’

n En wat bedoelt hij hiermee? ‘Geschiedenis leert je

waar je vandaan komt en, als het goed is, waar je
heen wilt.’

n Wat vond je leuk, mooi, goed aan dit boek?

n Wat vond je vervelend, niet leuk, mooi of goed

aan dit verhaal?

n Wat vond je moeilijk of onduidelijk?

n Zie je een patroon of bepaalde verbanden?

n Hij vertelt ook ‘Je maakt makkelijk vrienden in

Schrijf de woorden leuk, niet leuk, moeilijk en

Suriname. Toen ik wegging werden er veel feesten

patronen naast elkaar op het bord. Stel de eerste

gegeven. Bijna iedereen deed wel wat. Ik voelde me

vraag en noteer in kernwoorden, wat de leerlingen

zo thuis dat ik er wel wilde wonen. Tot iemand

noemen aan leuke, goede dingen. Vul ook de

tegen me zei: ‘Nee Dolf, een echte vriend van ons

andere drie kolommen met woorden. Ga vervolgens

zul je nooit worden.

na welke woorden in meerdere kolommen

Wij komen van slaven en jij bent een afstammeling

voorkomen en verbindt die met een lijn. Dan blijkt

van de slavenhandelaren.’

vaak dat wat voor de ene leerling prachtig is, dat

Snappen de leerlingen dit? Beseffen ze dat het

voor de ander juist onbegrijpelijk is. Woorden die

racisme uit ons koloniale verleden nog steeds

in meerdere kolommen voorkomen, vormen het

doorwerkt in de maatschappij van nu?

gespreksonderwerp. Juist die verschillen in
opvatting maken het gesprek boeiend. Als de

6. Vertel eens - 2

aandacht verslapt, stopt u het gesprek en stelt u de

Laat het boek een paar dagen ‘bezinken’ en

afsluitende vragen:

bespreek het verhaal daarna volgens de ‘Aidan

Heeft dit verhaal je opvatting over slavernij

Chambers aanpak’.

veranderd?

In het boek leespraat (ndb Biblion 2012) vertelt

Wat weet je nu, wat je voor ons gesprek nog niet

Aidan Chambers hoe je met leerlingen over

wist?

(voor)gelezen boeken kunt praten. vertel eens is

7. Boekenkring
Vraag twee leerlingen om de informatie over
slavernij te bestuderen op de website
http://www.entoen.nu/slavernij/po, ze brengen in
eigen woorden verslag uit over slavernij in de
boekenkring.
Vraag of er twee leerlingen zijn die het hoofdstuk
‘Wit’ (pag. 62-65) in de boekenkring willen
uitspelen. Maria zet Oela onder druk om te vertellen
wie de vader van haar kind is. In deze scene blijkt
schrijnend de ongelijkheid tussen de beide meisjes.
Geef de leerlingen twee weken de tijd om hun
presentaties voor te bereiden.
6. Zelf lezen en schrijven
Dit verhaal nodigt iedereen uit tot nadenken en
oordelen over slavernij en racisme.
Welk gevoel houd je over na het lezen van hoe
mooi wit ik ben? Verbijstering, plaatsvervangende
schaamte, sympathie, antipathie, boosheid,
verontwaardiging, ongeloof, ongemak? Bespreek
de verschillende gevoelens en reacties die het boek
oproept en noteer ze op het bord. Vraag de
leerlingen een woord te bedenken dat met slavernij
of racisme te maken heeft zoals zweep, boeien,
ketting, halsband, slaaf, zwart, wit, verschil. Laat ze
een ‘woordgedicht’ schrijven dat gaat over slavernij
of racisme.
b berooid kwamen ze aan
o ongelofelijk lijden
e er waren slaven doodgegaan
i in verschrikkelijke omstandigheden
e eindeloos had de reis geduurd
n nooit meer vrij

Zilveren Griffel 2017

Alaska
Anna Woltz tekst

Querido 2016 • € 14,99 • isbn 978 90 451 1976 2 • 184 pp

Op de eerste dag van het schooljaar weet Sven het
zeker: hij moet een briljante stunt uithalen. Anders is hij
meteen die zielige jongen uit 1b. Parker wil juist
onzichtbaar zijn. Ze heeft net de ergste zomer van haar
leven achter de rug en vertrouwt niemand meer. Dan
ontdekt ze dat Alaska, de hond die eerst van háár was,
nu bij Sven woont - als zijn hulphond.

n Groep 7 en 8

n Wat is er met de hond van Parker gebeurd?

epilepsie

waardoor ze zegt: ’misdadigers houden zich niet

n Trefwoorden: (geleide)honden, vriendschap,
n Lessuggesties: Cisca van Hemert-Kopmels

n Wat is er voor naars in Parkers leven voorgevallen

aan de kijkwijzer’? (pag. 15)

n Sven heeft de sleutel van de lift in school en hij is

1. Introductie

bang om ‘die zielige jongen uit 1b’ te worden. ‘Die

Dit boek heeft twee verhaallijnen, één vanuit het

gast met zo’n piepend horloge dat om de paar uur

perspectief van Sven, de ander vanuit het

piept omdat er weer medicijnen in gegooid moeten

perspectief van Parker. Het boekt telt 184 pagina’s.

worden.’ (pag. 7) Wat zou er met Sven aan de hand

Als je per voorleessessie zo’n 15 pagina’s voorleest,

kunnen zijn?

doe je er ongeveer 12 dagen over om het boek voor
te lezen.

3. Personages
Vraag de leerlingen vooraf om vooral goed op de

2. Inleiding

personages te letten, wie komen er in het verhaal

Lees de titel en de naam van de auteur voor, laat de

voor en wat kom je over ze aan de weet? Laat de

kaft zien en lees de tekst op de achterkant van het

leerlingen tijdens het voorlezen aantekeningen

boek voor. Stel vragen.

maken. Inventariseer welke personages er

n Krijg je zin in het verhaal?

meespelen en noteer namen en eigenschappen op

n Kun je vertellen wat je aantrekt of juist afstoot?

het bord. (Parker, Parkers ouders, haar drie

Lees de eerste vier hoofdstukken voor waarin de

broertjes, Alaska, Sven, Svens ouders)

schrijfster Sven Beekman en Parker Montijn

n Wie zijn de spilfiguren uit het boek? (Sven en

‘neerzet’.

Parker)

gekomen?

n Wie vind jij de meest boeiende persoon uit het

n Wat ben je van Sven en Parker aan de weet
n Heeft de schrijfster je nieuwsgierig gemaakt naar

Sven en Parker? Geef een voorbeeld.

n Welke rol speelt Alaska in het verhaal?

boek? Wat vind je boeiend aan haar/hem?

n Wie vind jij de belangrijkste persoon in het boek?

n Vanuit welke persoon heb jij het verhaal beleefd?

citeren en Mirjam Noorduijn heeft het in de NRC over

n Sven leidt aan epilepsie, Parker heeft een overval

Woltz’ doeltreffende beeldspraak.

op hun winkel meegemaakt, dat heeft gevolgen op

Opdracht aan de leerlingen:

hun leven. Wat is het gevolg? (Ze worden er beiden

n Wijs voorbeelden van mooie zinnen en woorden

onzeker van. Ieder moment kan er iets vreselijks

in het boek aan.

kan gebeuren, een epilepsieaanval of een overval.)

n Lees in tweetallen zo’n 10 bladzijden uit het boek

n Welke veranderingen zie je bij Sven en Parker in

en noteer de mooie woorden,

de loop van het verhaal? (Ze leren allebei te leven

zinnen en uitspraken op Padlet, een online prikbord

met onzekerheid).

waar je met meer tegelijk op kan werken

n Wat bedoelt Sven met de uitspraak ‘Wees blij dat

(www.padlet.com). Toon de Padlet op het digibord

jij bang kunt zijn voor een man met een pistool. Ik

en bespreek de vondsten met elkaar.

moet bang zijn voor mezelf.’ (pag. 118)

n Als Sven het ‘martelfilmpje’ van zijn

n Pag.8: ‘Ik ben gewend aan het hondvormige gat

in ons huis.’

epilepsieaanval ontvangt (pag. 129), denkt hij dat

n Pag. 15: ‘Echte misdadigers houden zich niet aan

Parker hem ziet als een acteur in een horrorfilm.

de kijkwijzer.’

‘Niet als Sven de wedstrijdzwemmer. Niet als Sven

n Pag. 28: ‘Als epilepsie een sport was, ging ik echt

die altijd won met slootje springen, die met gemak

nooit van mijn leven op epilepsie.’

15 kilometer kon schaatsen. Alles wat ik was is weg.

n Pag. 41: Als Alaska dicht tegen Sven komt

Het is tijd om eraan te wennen. Ik ben Sven en ik zit

aanliggen, noemt hij haar een ‘hondenkruik.’

op epilepsie.’ Wat denk je bij deze uitspraak van

n Pag. 66: ‘In mijn keel zitten twee van die koordjes

Sven?

waarmee je een gymzak dichttrekt. Sven heeft de

n Hoe zou het zijn om te leven met een ziekte als

epilepsie?

koordjes stevig in handen en trekt eraan.’

n Pag. 72: Als Sven merkt dat hij in het donker

meer durft te zeggen tegen Parker met haar
4. Vertel eens

bivakmuts op dan bij daglicht, zegt hij dat zijn

Nadat er ruim aandacht is geweest voor de

psycholoog voortaan ‘beter een bivakmuts over zijn

personages in dit boek kun je verder praten over de

kop kan trekken.’

volgende vragen. Goede en foute antwoorden
bestaan niet, het gaat om het delen van

6. Dialogen lezen

leeservaring.

De scenes waarin Parker een nachtelijk bezoek

n Dit boek heeft twee verhaallijnen, een ‘Parker lijn’

brengt aan Sven en (vooral) Alaska, zijn spannend

en een ‘Sven lijn’, hoe vind je dat?

om te lezen. Kopieer deze tekst voor alle leerlingen.

n Is er een scene in het boek die jou het meeste

(Vanaf pag. 47 ‘Het is pikdonker in de kamer’ tot

aanspreekt? Wie kiest er een andere

pag. 55). Eerst lezen ze de tekst voor zichzelf,

scene?

daarna technisch hardop. Bespreek met welke

n Wat vind je van de kaft van het verhaal nu we het

boek gelezen hebben? Wat vertelt de kaft?

n Heb je mooie zinnen gehoord of mooie

uitspraken?

emoties Parker en Sven spreken:

n Kun je dat in je stem laten horen? Let op fasering,

klemtoon en beleving.

n Markeer de tekst die door Parker en Sven wordt

gesproken.
5. Taalgebruik

Laat drie leerlingen de tweespraak voordragen: één

Recensent Jaap Friso (www.jaapleest.nl) schrijft

in de rol van Parker, één in de rol van Sven en één in

over ALASKA: ‘Het is een boek waaruit je wilt blijven

de rol van verteller.

Vraag drie andere leerlingen om op dezelfde manier
Parkers’ tweede nachtelijk bezoek aan Sven voor te
bereiden en met z’n drieën voor te lezen. (Vanaf
pag. 65 ‘De bivakmuts zet ik op,’ tot pag. 72) en de
episode vanaf pag. 72 tot 78 weer door drie andere
leerlingen. Verspreid het voorlezen van de
fragmenten over drie weken.
7. Boekenkring
Vertel in de boekenkring over Anna Woltz en de
boeken die ze heeft geschreven. Ze heeft een
prachtige website www.annawoltz.nl die zeer
toegankelijk is voor kinderen.
Nodig de leerlingen uit om daar eens een kijkje te
nemen. Misschien zijn er kinderen die in de
volgende boekenkring iets willen vertellen over wat
ze op Anna’s site lazen. Er staan grappige
anekdotes op beschreven.
Vraag bij de bibliotheek een collectie van Anna
Woltz aan en lees minstens één ander boek van
haar waarover u in de boekenkring vertelt. Anna is
op 29 december 1981 geboren, zo jong en dan al 20
boeken geschreven!

n Wie heeft andere boeken van haar gelezen?
n Wat kun je daarover vertellen?
n Zitten er aanraders tussen?

n Wat sprak je aan in het boek dat je las?

n Of las je juist een boek dat je niet aansprak?

Nodig de leerlingen uit om een boek van Anna te
kiezen en te lezen.

dichter. school
Diverse dichters tekst Ruth Hengeveld illustraties
Plint 2017 • € 5,95 • isbn 978 90 593 0695 0 • 100 pp

In de rijkgeillustreerde bundel school staan 60 gedichten over alle
facetten van het schoolleven. De hoofdstukken: Kijken naar
de klok: over de eerste en de laatste schooldag en alles
daartussen, Wonderwoorden: gedichten over taal,
dievinnen en dievegges, letters rijgen. Ontzettend wennen:
over iets stoms, smeltende gedachten en verdriet waar je
niets aan kan doen. Ademloos lokaal: over hinkelende
juffen, stilzitten en opletten en de spannende broek van de
meester. Vrije tijd inbegrepen: over genieën, het antwoord
op alles en het gewicht van een pimpelmees. Och, laat maar hangen:
over sommenmeneren, zittenblijvers etc. over gevaarlijke meisjes,
ridders, de rand van haar bloes en de blauwe ogen van Reinier.

n Groep 5 t/m 8

n Trefwoorden: poëzie, school

n Lessuggesties: Mariet Lems en Linda Vogelesang

jaar, neme een abonnement van 4 nummers voor €

15,50.

2. Lessuggesties
1. Praktische informatie

In opdracht van Plint schreef dichter/schrijfdocent

school is de tweede uitgave in de serie van

Linda Vogelezang een heleboel mooie

dichter., gedichten voor kinderen van 6 tot 106.

lessuggesties bij School. Zie de site van Plint

Staatssecretaris van ocw Sander Dekker, schreef

www.plint.nl. Bij dichter. 2 school, staat een

het voorwoord. Stichting Plint begon in 2016 met

permanente link naar issuu, waar iedereen, dus

een bundel rondom het Kinderboekenweekthema

niet alleen abonnees, de lessen kan zien en

voor altijd jong. Voor elk nummer schrijft een

downloaden. https://www.plint.nl/dichter-

team van bijna 25 kinderdichters nieuwe gedichten

1/dichter/dichter-nr-2-school/

en wordt een andere illustrator gekozen. De
bundels die inmiddels zijn verschenen: school, de

3. Poëzievragen

wijde wereld & de tijd van elastiek (vakantie),

De basisvragen van Aidan Chambers kunnen ook bij

dieren, gruwelijk eng en blauw.

gedichten lezen goed helpen om duidelijk te krijgen

Juni 2018 verschijnt een nummer over

hoe verschillend een gedicht te beleven is.

wereldlanden, in De week van de Alfabetisering één
over laaggeletterdheid en voor de
Kinderboekenweek 2018 een bundel met het thema

n Wat vind je leuk mooi, goed in dit gedicht?*
n Wat vind je niet leuk of mooi?

n Wat vind je moeilijk of onduidelijk?

vriendschap.

n Zie je een patroon of (bij meer gedichten)

In de winkel kost een bundel van ongeveer 100

verbanden?

pagina’s in full colour slechts € 5,95.

Wie verzekerd wil zijn van 4 prachtige bundels per

* Stel nooit de vraag: Wat is mooi in dit gedicht.
Want er is niet één waarheid. Ieder kan iets anders

mooi vinden.

krijgen.

Je kunt verder gaan met poëzievragen die ooit

Het is ook voor leerlingen belangrijk voor later om

opgesteld zijn voor de Draai-Denk-Doe-Schijf voor

die herinneringen op papier te zetten.

het programma Lezen gaat voor. Maak er kaartjes

Combineer in groep 8 de schrijflessen met het

van en doe ze in een doosje. Laat een kaartje

maken van een herinneringsboek.

trekken en de vraag voorlezen. Als een vraag niet

Structureer de herinneringen in categorieën: je

van toepassing is, wordt hij weggelegd.

eerste schooldag, feesten op school, herinneringen

n Hoe weet je dat dit een gedicht is?

aan leerkrachten, herinneringen aan kinderen die

n De leerlingen zullen meteen antwoorden: Omdat

vrienden waren en wie niet, gekke voorvallen,

het rijmt. Is dat zo?

spelletjes op het plein, schoolreisjes, schoolkamp,

n Wat is het verschil tussen een lied en een

etc. etc.

gedicht?

Verbind hier diverse versvormen aan: haiku, tanka,

n Staan er woorden in dit gedicht die je mooi vindt?

Welke?

n Wil je het nog een keer (voor)lezen?

n Is het een gedicht om langzaam of snel voor te

lezen?

n Is er een moment in dit gedicht dat jij nu voor je

ziet? Welk?

n Staan er woorden in dit gedicht die je niet mooi

vindt?

n Staan er woorden in die je niet kent?
n Wat is er grappig aan?

n Zitten er herhalingen in het gedicht? Welke?

n Kun je iets in dit gedicht noemen dat niet echt

gebeurd kan zijn?

n Wat is het verschil tussen een gedicht en een

verhaal?

n Zie/hoor je in het gedicht klanken die steeds

terugkomen?

n Wat vind jij het belangrijkste aan dit gedicht?

n Staan er woorden in het gedicht die meer dan een

betekenis hebben? Welke?

n Wil je meer van deze dichter lezen?

4. Schoolherinneringen
Niets zo belangrijk als je schooltijd. Niet voor niets
zijn er bundels over vol geschreven. Frank Eerhart,
de oprichter van Plint, stelde in 2002 een mooi
geïllustreerde bundel samen met 100 gedichten
over school: honderd keer moet ik dit schrijven.
(DiVers, Amsterdam 2002). Misschien staat de
bundel nog ergens in de kast of is hij via internet te

elf, triolet, vrij vers. Zie voor uitgebreide
lessuggesties: weten waar de woorden zijn,
methodiek creatief schrijven, Mariet Lems (Saam
2013).

dichter. ‘nieuwe buren’
Diverse dichters tekst Milou Trouwborst illustraties
Plint 2017 • € 5,95 • isbn 978 90 593 0782 7 • 100 pp

In de rijkgeillustreerde bundel ‘nieuwe buren’ staan 53 gedichten over
vluchtende mensen, nieuwe onbekende woonplaatsen,
heimwee en de onverstaanbare taal. De hoofdstukken
spreken voor zich. Toen: vroeger woonden wij onder de
zon. Alles anders: Het weer boven je nieuwe land is elke
dag anders. Hier – nu: hier zijn de nachten van veilige uren.
Toekomst: In de vensterbank bloeien sterren, bij de
voordeur groeit zeldzaam geluk.
De gedichten zijn stuk voor stuk aanleiding om in de klas
over te praten. Wat betekent het om uit je geliefde thuisland verdreven te
worden? Kunnen ze in het nieuwe land begrijpen wat je hebt
meegemaakt? Hoe kijken de nieuwe mensen tegen te aan? Hoe ervaar je
je nieuwe woonplaats, je huis, je school?

n Groep 5 t/m 8

over laaggeletterdheid en voor de

n Trefwoorden: poëzie, vluchtelingen, nieuwe

Kinderboekenweek 2018 een bundel met het thema

Nederlanders

vriendschap.

n Lessuggesties: Mariet Lems

1. Praktische informatie
‘nieuwe buren’ is de zesde uitgave, in de vorm van
een schriftje, in de serie van dichter., gedichten

In de winkel kost een bundel van ongeveer 100

pagina’s in full colour slechts € 5,95.

Wie verzekerd wil zijn van 4 prachtige bundels per

jaar, neme een abonnement van 4 nummers voor €

15,50. www.plint.nl

voor kinderen van 6 tot 106. De burgemeester van
Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, schreef het

2. Van arm jongetje tot burgemeester

voorwoord. Het nummer werd in samenwerking met

Laat de bundel zien en lees de titel voor. Wat zou er

het coa gemaakt. Een aantal gedichten uit dit

bedoeld worden met ‘nieuwe buren’?

nummer verschijnt als muurgedicht in verschillende

Lees de titels en ondertitels van de verschillende

azc’s. Stichting Plint begon in 2016 met een bundel

hoofdstukken voor. Kunnen de leerlingen er zich al

rondom het Kinderboekenweekthema voor altijd

iets bij voorstellen? Lees het voorwoord van

jong. Voor elk nummer schrijft een team van bijna

burgemeester Aboutaleb voor.

25 kinderdichters nieuwe gedichten en wordt een
andere illustrator gekozen. De bundels die zijn
verschenen: school, de wijde wereld & de tijd

n Wat valt je op?

n Wat vind je mooi in zijn betoog?
n Wat niet te begrijpen?

van elastiek (vakantie), dieren, gruwelijk eng en

n Wat wordt bedoeld met het gevleugelde paard?

blauw.

Google op Internet en laat het op het digibord zien.

Juni 2018 verschijnt een nummer over

Wens ieder in de klas een gevleugeld paard ter

wereldlanden, in De week van de Alfabetisering een

inspiratie en ga naar de gedichten.

3. Gedichten voorlezen
Er staan zoveel mooie gedichten in de bundel, dat
het wellicht moeilijk is een keuze te maken. Soms

n 1 Wat zie je als belangrijkste beeld?
n 2 Kijk goed en noem drie details.

n 3 Waar is het? Locatie: zee, strand, tent, etc.

mag een gedicht er gewoon zijn en hoeven er geen

n 4 Wat voor kleuren zie je? Bij zwartwit foto: als de

verwerkingsopdrachten aan verbonden te worden.

foto kleuren zou hebben, welke zijn dat dan volgens

Gedichten voorlezen en al dan niet bespreken: een

jou?

goede opstap naar het zelf schrijven van gedichten.

n 5 Als het beeld geluid zou geven, wat hoor je

Laat het eerste gedicht ‘Wensen’ van Riet Wille op

dan?

het digibord zien. Lees het voor, laat een leerling

n 6 Kun je je ook geuren voorstellen?

voorlezen en laat de leerlingen reageren. Stel open

n 7 Denk aan het zintuig Tasten: wat raakt de

vragen: wat vind je er mooi aan, wat moeilijk of

persoon aan, wat raakt hem/haar/hen aan?

onbegrijpelijk. Er is niet een eensluidend antwoord,

n 8 Welke emotie vind je bij dit beeld passen?

meningen mogen verschillen.
Wat valt je op aan de vorm van de eerste strofe? Als

Je hebt nu genoeg materiaal verzameld om een

je de tekst centreert lijkt het een omgekeerde boot.

tekst mee te schrijven. Niet alles hoeft gebruikt en

De laatste strofe beschrijft hoe het zou moeten zijn.

het mag natuurlijk in een andere volgorde. Gebruik

Wat was de werkelijkheid?

korte zinnen en beperk je tot wat jij het

Er is nog een vormgedicht van Riet Wille. Laat

belangrijkste vindt.

‘Tentenkamp’ op pag. 15 zien. Lees voor. Wie ziet
hoe je de vormen kan lezen? In de buitenste lijnen

Voorlezen wie wil en emoties samen delen.

kun je het woord tent lezen.

Nabespreken hoe het was en is en zal kunnen zijn.

beschreven wordt?

5. Huis

n Wat denk je, is er nog meer te zien wat niet
n Hoe kun je de laatste twee regels interpreteren?

Verzamel uit de bundel de gedichten die over

n Hoop op wat? Verdriet over wat?

‘thuis’-huizen gaan: pag. 65, 72, 73, 85, 90, 91.

Het gaat erom hoe de leerlingen het formuleren.

Zet ze bij elkaar op een a4 en geef iedere leerling

Het gesprek is een voorbereiding op een

een kopie. Lees de gedichten met elkaar en praat

schrijfopdracht.

erover.

4. Schrijfopdracht

n Hoe is het om voor langere tijd uit je huis weg te

Verzamel foto’s van Internet en uit kranten, van

gaan? Hoe is het om na de vakantie weer in je eigen

boten met mensen, vluchtelingenkampen en

huis te komen?

n Wat betekent je huis voor je?

hoopvolle aankomsten. Er mogen duplicaten bij

n Laat de illustratie op pag. 76 en 77 zien. Wat doet

zijn. Let bij uw keuze op wat uw leerlingen aan

deze mevrouw? Probeer zoveel mogelijk suggesties

kunnen. Zitten er vluchtelingenkinderen in de klas?

te verzamelen.

Behandel alles met zorg en aandacht voor de

n Stel je nu voor dat jij in een ver land zo zit, met je

reacties.

handen denkbeeldig op het dak van je huis, wat zou

Leg de afbeeldingen op een tafel en laat iedere

je je dan herinneren?

leerling een afbeelding kiezen. Vertel dat u vragen
gaat stellen, waarop de leerlingen kort hun
antwoord opschrijven, kernwoorden, geen zinnen.

n Wat zou je voelen?

n Waar ben je aan gehecht in huis?
n Waar heb je heimwee naar?

Als de vraag niet van toepassing is op hun beeld,

n Naar wat, wie, welke gewoonte zou jij

dan zetten ze een streepje.

terugverlangen?

Maak korte notities als antwoord op deze vragen.

landschap. Waarom zouden ze dat doen?

Wees specifiek. Noem dingen bij name, noem

Probeer eens je eigen landschap te beschrijven om

kleuren etc. Denk aan de zintuigen.

iemand die het nog niet kent gerust te stellen. Kies

Schrijf dan een tekst over je huis, in niet te lange

je landschap, je omgeving, een plek die je graag wil

zinnen, niet meer dan een half a4.

beschrijven, bij je thuis, in de tuin, op school,

Voorlezen, delen en nabespreken. Bewaren en

schoolplein, het landschap er omheen, dorp, stad.

eventueel een dierbare-huizenboekje maken.

Teken op een liggend a4 de zintuigen + een hartje
voor het gevoel.

6. Slaapplaats

Kijk in gedachte rond in je gekozen landschap en

Verzamel de gedichten over slaapplaatsen van pag.

schrijf onder het oog woorden van wat je ziet:

30, 31, 34, 35.

dingen, dieren, mensen, kleuren. Geluiden in jouw

Lezen en per gedicht vragen stellen volgens Aidan

landschap? Geuren? Smaak/proeven? Tast? (tast is

Chambers: Wat vind je mooi in het gedicht? Wat

ook gevoel zou je zeggen, maar hier wordt bedoeld:

niet mooi, onbegrijpelijk, moeilijk? Meningen

dat wat je aanraakt of wat jou aanraakt) Welke

mogen verschillen.

emotie(s)?

Bij ‘azc bij nacht’:

Schrijf nu een tekst over jouw landschap, in korte

n Wat wordt bedoeld, denk je, met de eerste zin

zinnen. Een heel fijne vorm is het Triolet van 8

‘Niet van mij is dit bed, maar voor mij.

regels. Zie voor de werkwijze: weten waar de

n Wat is liefdeloos hout?

woorden zijn, methodiek creatief schrijven, Mariet

n Sterren die koud zijn?

Lems. (Saam 2013)

‘Lege kast’:

8. Thuis zijn

n Ochtendgebed?

n Kun je die vraag beantwoorden?

Verzamel de gedichten op pag. 85, 88, 89, 90,91,

‘Hier’:

92. Lezen en over praten.

n Wat gebeurt er?

voelt? Dat kun je je alleen maar een beetje

n Wie praat hier?

n Kun je je voorstellen hoe een vluchteling zich hier

n Hoe kan het dat de snurkende buurman buiten

voorstellen als jou hetzelfde was overkomen,

blijft?

gevlucht uit Nederland, alles achtergelaten, in een

n En dat het geklets in de kamer verdwijnt?

land terechtkomen waar je de mensen niet verstaat,

n Wat zegt de hoofdpersoon over de wereld in het

waar ze heel andere gewoontes hebben, waar het

begin en aan het eind?

anders ruikt etc.

‘Post aan huis’:

n Wat is bedbadbrood?

n Hoe kun je ze helpen hun traumatische

ervaringen van het vluchten een beetje te vergeten?

n Hoe zou dat voelen, lakens van papier?

Hun herinneringen aan oorlog verzachten?

nachts in haar land kan blijven?

is het belangrijkste. Over Vriendschap gaat het in

n Wat wordt bedoeld denk je, dat ze alleen ’s

n Lees het laatste gedicht op blz. 92. Vriendschap

n Fijner wakker?

de dichter. voor de Kinderboekenweek 2018.

tuin of op het balkon gewaaid zou zijn, wat zou er

9. Koffergedicht

op kunnen staan? En wat schrijf je terug?

Sjoerd Kuyper schreef in het boek alleen mijn

n Stel dat een van die lakenbrieven bij jou in de

verhalen nam ik mee een prachtig gedicht over
7. Land van de toekomst

koffers. Hiernaast in de oude versie, maar het is

In de afdeling Hier-nu beschrijven dichters het

naderhand als poster uitgekomen, geïllustreerd

door Martijn van der Linden. Deze poster is op de
site van Sjoerd Kuyper te downloaden en op het
digibord te tonen.

