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Ik zie jou, zie jij mij? | Siska Goeminne – Alain Verster 

Doelgroep groep 3 t/m 8 (6 - 12 jaar)    

• Zien en gezien worden   

• Komen en gaan 

• Ontmoeten 

• Wie ben jij? 

Inhoud van het boek

Een pleintje in de stad. Een oude vrouw op een bank met een hond, een man loopt voorbij,

een jongen met een bal op weg naar school, in een fietskar slaapt een kindje. De tijd staat

even stil. Ze kijken naar elkaar. Wij kijken naar hen. Wat zijn ze van plan? Hoe gaan ze die

zonnige dag invullen?

De jongen wil graag vriend zijn met de hond, maar hij moet naar school. De oude mevrouw

eet straks een lekkere boterham met speculaas. De man heeft een afspraak. De fontein op

het plein maakt een zacht geluid. Achter het raam van een huis zwemt een vis. 

Het wordt drukker op het plein. De vrouw drinkt koffie en eet een boterhammetje. De man

gaat langs bij een vrouw. In de school op de hoek droomt de jongen van de hond. Het kindje

wordt wakker en mag even stappen. Het water van de fontein klatert en de vis zwemt. 

De oude vrouw dut eventjes in. De man droomt. De hond is weg. In de fontein ligt een bal.

Het kindje is mama kwijt en waar is de vis?

Bron: http://www.lees-wijzer.be/begeleider/boek/ik-zie-jou-zie-jij-mij 

Dit is een voorleesprentenboek over verschillende ontmoetingen op zomaar een plein. Als een

soort stapelverhaal leer je langzaam de verschillende personages rondom het plein kennen. 

De oude mevrouw, de tandpasta-smile-man, een kindje, het hondje, de vis, het leven zelf. In een

rustig tempo laten auteur en illustrator de lezer kijken naar het moment zelf. Mindfulness in een

prentenboek. 

Meer over dit boek 

https://www.jaapleest.nl/de-tijd-nemen-om-te-kijken/ en

http://edwardvandevendelleestips.blogspot.com/2015/11/ik-zie-jou-zie-jij-mij-siska-goeminne.html 

Werkvormen

Voorlezen De poëtische tekst vraagt om hardop voorgelezen te worden in een niet te 

grote groep. Lees rustig voor en neem de tijd om met de kinderen naar de 

tekeningen te kijken. Wie en wat is er allemaal te zien? Welke personages

herkennen ze uit hun eigen leven? Wat gebeurt er met de vis? 



Wie ben jij? Lees ook de allerlaatste bladzijde, helemaal aan het einde voor. 

Een gedicht over wie je bent. Gebruik het gedicht om met de kinderen 

verder te praten: wat doen ze wel, wat doen ze niet? Wat zouden 

ze doen als ze elders waren? Waarover dromen ze? Praat open en 

onbevangen met elkaar, er is geen goed of fout. Er is alleen een elkaar 

nader leren kennen.   

Vervolgopdrachten   

Naar aanleiding van het boek kun je met een elkaar een aantal dingen doen en maken om 

jezelf en elkaar beter te leren kennen. Bijvoorbeeld een collage van de BSO, een vrienden-

boekje van de BSO of tekeningen van het plein. 

Collage van jullie BSO

Neem een groot vel papier, plak een cirkel (of een andere vorm) van een andere kleur papier

in het midden met de naam van jullie BSO. Nu maakt iedereen een eigen cirkel over zichzelf.

Met een tekening, een woordweb met woorden die bij je horen zoals bijvoorbeeld je hobby’s,

je lievelingskleur/dier/boek/…, je vrienden, je sport, je huis. Je kunt het zo uitgebreid maken

als je zelf wil. Laat de kinderen hun bijdrage eerst in steekwoorden opschrijven zodat ze de

nette versie daarna mooi kunnen versieren. Plak iedere bijdrage rondom de naam van de

BSO op het papier. Dit zijn jullie! 

Vriendenboekje van de BSO

Op dezelfde manier kun je ook een vriendenboekje van de BSO maken. Bedenk eerst met 

elkaar welke vragen er allemaal in jullie vriendenboekje zouden moeten komen. Je kunt 

natuurlijk afkijken bij bestaande vriendenboekjes maar ook zelf creatieve vragen bedenken.

Maak er een mooi A4 van, op de computer wellicht, en print/kopieer voor iedereen een blad.

Nu kunnen de kinderen hun eigen bladzijde maken. Wat hebben ze allemaal over zichzelf 

te vertellen? Daarna kun je de bladen kopiëren en er een boekje voor iedereen van maken.

Laat ieder zijn eigen mooie voorkant maken en maak de losse bladen aan elkaar vast door

een ringband, snelbinder of maak er een heel boekbindproces van! 

Zie https://nl.wikihow.com/Boekbinden 

Illustraties maken bij het verhaal 

Alain Verster heeft het verhaal vormgegeven in een bijzondere collagetechniek waarbij hij 

gebruikmaakt van onder andere oude foto’s en verf. Op welke manier zouden de kinderen

het verhaal vorm willen geven? Met welke techniek? En dan het hele plein in één oogopslag

of juist liever de details van het verhaal? Bespreek de verschillende mogelijkheden en laat 

de kinderen dan aan de slag gaan met de techniek die ze zelf willen: potlood, verf, kleur -

potloden, stiften, collage, iets heel anders. Natuurlijk worden de kunstwerken opgehangen.

Laat de kinderen erover vertellen: welk gedeelte van het verhaal hebben ze gemaakt? 

Zoveel mensen, zoveel hobby’s, voorkeuren en wensen. Kijk over boeken over verschillende

thema’s eens bij Jeugdbibliotheek.nl: https://www.jeugdbibliotheek.nl/lezen/9-12jaar/themas.html


