
 H
oera! Het is tijd 
om de grande 
dame van de  
Nederlandse  
kinderliteratuur  

in het zonnetje te zetten.  
20 mei is de geboortedag 
van Annie M.G. Schmidt en 
dat wordt elk jaar gevierd 
met een speciale Annie M.G. 
Schmidt-week. ‘Buitenge-
woon Annie’ is het thema dit 
jaar en tijdens deze feestelijke 
week staat de veelzijdigheid 
van haar oeuvre centraal.  
Om alle basis schoolleerlingen 
kennis te laten maken met de 
verhalen van de beroemde 
schrijfster is er voor elke groep 
een lesbrief gemaakt. Voor 
groep 7 & 8 gaat de lesbrief 
over het boek Minoes, dat u 
misschien al op school heeft 
staan en anders kunt u het 
aanschaffen of lenen bij de 
bibliotheek. De gedichten 
Marietje was bang voor  
water en zeep en De koning 
op de step worden ook  
behandeld in deze lesbrief.  

Annie in het kort
Kennen de leerlingen de 
verhalen van Annie M.G. 
Schmidt? En wat weten ze 
over de schrijfster zelf? 
Annie werd in 1911 geboren 
en was van jongs af aan gek 
op lezen en schrijven. Na de 
Tweede Wereldoorlog ging 
ze bij de Amsterdamse krant 
Het Parool werken, waar ze 
in 1952 gevraagd werd om 
een serie voor heel jonge 
kinderen te schrijven. Op 
13 september van dat jaar 
verscheen het eerste Jip en 
Janneke-verhaal in de krant. 
Volgens Annie kostte het 
haar weinig moeite om die 

verhalen op papier te zetten: 
‘Het was misschien mijn 
eigen kleutermentaliteit die 
maakte dat het zo vlot ging.’ 
Ze kreeg de smaak van het 
schrijven van kinderverhalen 
te pakken. Een jaar later ver-
scheen haar eerste boek voor 
oudere kinderen: Abeltje. 
Door de jaren heen liet Annie 
zien hoe veelzijdig ze was.  
Zo schreef ze onder andere de 
musical Ja zuster, nee zuster 
en de boeken Floddertje, Jip 
en Janneke en Pluk van de 
Petteflet. Veel van haar werk 
is tijdloos en spreekt nog 
steeds kinderen én volwas-
senen van alle leeftijden aan.

Buitengewoon Annie
Over Minoes
In Annies verhalen verschenen 
weleens personages die half dier, 
half mens waren. Ook in Minoes. Hier 
is de hoofdpersoon een poes die in 
een mens verandert en voor de keuze 
komt te staan: terugkeren naar het 
poezenleven of mens blijven en een 
leven opbouwen met journalist Tibbe. 
Tijdens het schrijven ging Annie zo in 
het verhaal op dat ze later vertelde 
dat ze op een lente ochtend op handen 
en voeten onder een struik door kroop 
om te voelen hoe lekker dat voor een 
poes moest zijn. Vervolgens werd 
ze achtervolgd door de hond van de 
buren. Later vertelde ze ook: ‘Terwijl 
ik aan het schrijven was, betrapte ik 
mezelf erop, dat ik alsmaar ‘kattiger’ 
werd. Ik werd bijvoorbeeld opeens 
bang voor honden. Ik, die altijd gek 
was met honden. Ik leefde zo mee 
met die gekke Minoes, dat ik op den 
duur als Minoes dacht, als Minoes 
handelde.’ Lees Minoes tijdens de 
Buitengewoon-Annie-week voor aan 
de leerlingen.

Dierenleven
Kruip in de 
huid van je 
favoriete dier

Kattenstreken
Test op wie jij 
het meest lijkt Rijmworkshop

Met tips van opper-
rijmer Annie

Wist je dat...
Annie ervan hield om 

tegen de regels in 
te gaan? Een bekende 

quote van haar is: ‘Doe 
nooit wat je moeder 
zegt, dan komt het 

allemaal 
terecht.’ 

EN VERDER:
Ontdek alle geheimen 
van rijmen

FANTASEREN
Hoe is het leven 
als dier?

RIJMEN
Van fantasiewoord 
tot smokkelrijm

BEWEGEN
Klauteren als de 
kattenpersdienst

TIJDENS HET 
SCHRIJVEN VAN 
MINOES WERD IK 
STEEDS KATTIGER

>>
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Om Minoes te kunnen schrijven, verdiep-
te Annie zich in het poezenleven.  
Ze stelde zich voor hoe het was om met een 
staart omhoog onder de goudenregen door te 
kruipen, over daken te balanceren en jezelf 
schoon te likken. Voor deze opdracht mogen 
leerlingen zich net als de schrijfster in een 
dier inleven. Dat hoeft geen poes te zijn, ze 
kunnen ook kiezen voor een hond of een 
olifant, of... Het gaat erom dat ze bedenken 
hoe het dier beweegt, eet, met andere dieren 
leeft en hoe een dag uit het leven van dit 
dier eruitziet. Maar ook wat het dier hoort, 
ziet, voelt en ruikt. Om zich in te leven in  
hun personage maken ze eerst een pas-
poortje van hem/haar, net zoals voor Minoes 
is gedaan op het werkblad. Als leerlingen 
hiermee klaar zijn, schrijven ze, net als Annie, 
een verhaal vanuit dit dierenpersonage. 
 

Extra opdracht: laat ze eventueel nog een 
tekening bij hun verhaal maken en vraag wie 
zijn verhaal wil voorlezen in de kring.  

Tip: van de leukste verhalen kan een toneel-
stuk gemaakt worden voor de weekafsluiting. 

Mijn leven als...

Nodig: 
•  pen en eventueel 

kleurpotloden
•  werkblad  

Mijn leven als...

Ontwikkelings-
gebieden: 
fantasie, creatieve 
ontwikkeling, 
schrijfvaardigheid

Duur opdracht: 
30 - 45 minuten

Individueel

Dat Minoes nog steeds ‘kats’ spreekt, 
komt haar baas Tibbe goed van pas.  
Hij werkt voor de krant en moet elke dag op 
zoek naar nieuws, maar omdat hij zo ver-
legen is, gaat hem dat slecht af. Gelukkig 
helpen Minoes en haar kattenvrienden hem. 
Via deze ‘kattenpersdienst’ wordt hij op de 
hoogte gehouden van de laatste nieuw-
tjes en geheimen. Bij deze gymles heeft de 
kattenpersdienst hulp nodig. De leerlingen 
moeten zo snel mogelijk een boodschap 
overbrengen aan Tibbe en een parcours over 
de daken afleggen als kat. De gymles gaat 
als volgt:
1.    Zet een parcours uit waarvoor leerlingen 

behendig moeten zijn als een kat. Draai 
de banken om en laat ze over de smalle 
evenwichtsbalk lopen, trek de rekstokken 
uit en laat ze daaroverheen klimmen, laat 
ze door hoepels of een tunnel tijgeren en 
via de touwen van bank naar bank sprin-
gen. 

2.    Deel de klas op in groepjes van vijf leer-
lingen. Als een groepje vier leerlingen 
telt, dan loopt één leerling het parcours 
een keer extra. Print voor elk groepje een 
boodschap (zie werkblad), knip ’m op in 
vijf stroken en stop ze opgevouwen in 

een bakje, enveloppe of leg ze op de 
grond. Elk groepje krijgt één 
bakje met vijf opgevouwen 
stroken die samen de  
complete boodschap vormen. 

3.    De leerlingen lopen het par-
cours om de beurt in estafette-
vorm. De leerling die aan de beurt 
is, pakt een papiertje uit het bakje 
en loopt daarmee het parcours. Als 
de leerling terugkeert, tikt hij/zij de 
volgende aan en vouwt het briefje 
open. Wanneer iedereen het par-
cours heeft afgelegd, kunnen ze de 
boodschap compleet maken. Welk 
groepje is als eerst binnen, brengt 
de juiste boodschap over (let op de 
goede volgorde) en wint daarmee 
de Killendoornse estafette? 

Klauteren in Killendoorn 

Nodig:
•  gymtoestellen naar 

keuze om het parcours 
uit te zetten

•  werkblad Boodschap 
voor Tibbe (geprint 
per groepje)

• schaar
•  eventueel bakjes 

of enveloppen om 
boodschappen in te 
stoppen 

Ontwikkelingsge-
bieden: bewegings-
onderwijs, motorische 
ontwikkeling

Duur opdracht: 
30 minuten

Klassikaal, 
in groepjes
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Alle katten in Minoes 
hebben hun eigen  
karaktereigenschappen 
en kattenstreken.  
Zo is de Jakkepoes  
dapper en opvliegend,  
Fluf schuw en bazig en  
de deodorantkat aan-
hankelijk en een tikkeltje 
arrogant. Bij deze opdracht 
doen de leerlingen een 
test en ontdekken zo op 
welke kat uit Minoes ze 
het meest lijken. Bespreek 
de test na als ze klaar zijn. 
Herkennen de leerlingen 
zich in de uitslag?  
Waarom wel/niet? 

Op wie 
lijk jij?

Nodig:
• pen 
•  werkblad  

Op wie lijk jij?

Ontwikkelings-
gebied:  
zelfreflectie  
(en ontspanning)

Duur opdracht:  
15 minuten

Individueel

GROEP 
7-8
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Bekijk de film Minoes met de leerlingen. 
Bespreek de film na door een klassen-
discussie te starten over verschillende  
dilemma’s die in de film voorbijkomen.  
Stel daarbij bijvoorbeeld de volgende vragen:
•  Wat zou je doen als je zo verlegen als Tibbe 

was, maar wel elke dag met een kranten-
artikel op de redactie moet verschijnen? 

•  Wat zou je doen als je Minoes was en  
Tibbe je naar binnen roept, terwijl de  
Jakkepoes zegt dat je beter met haar mee 
kunt komen? 

•  Wat zou je doen als je Minoes was en kunt 
kiezen: mens blijven of terug veranderen in 
een poes?

Wat zou jij doen?

Nodig:
• digibord
•  film Minoes  

(bijvoorbeeld te  
bekijken via Netflix  
of Videoland)

Ontwikkelings-
gebieden:  
inleven in anderen, 
mondelinge  
vaardigheden

Duur opdracht:  
20 minuten

Klassikaal
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Annie schreef tijdens haar carrière 
ontzettend veel verschillende ge-
dichten die nog steeds veel gelezen, 
gezongen en opgevoerd worden.  
In deze workshop ontdekken leerlingen 
aan de hand van de versjes Marietje was 
bang voor water en zeep... en De koning 
op de step de geheimen van rijmen.  
Ze leren hoe een goed gedicht in elkaar 

steekt, welke ingrediënten daarin niet 
mogen ontbreken, hoe je fantasie woorden 
kunt inzetten en laten tot slot hun eigen 
rijmkunsten zien.  
De workshop bestaat uit drie onderdelen:
• Onderdeel 1: Wat zijn rijmschema’s? 
•  Onderdeel 2: Smokkelrijm en fantasie-

woorden
• Onderdeel 3: Aan de slag!

Ontwikkelings-
gebieden: 
taalvaardigheid, 
schrijfvaardigheid, 
fantasie, creatieve 
ontwikkeling

Duur opdracht: 
+/- 30 minuten per 
lesonderdeel

In duo’s

Nodig:
•  werkblad  

Workshop rijmen  
& dichten

• digibord
• digitale afbeelding

Workshop rijmen & dichten

Rijmles 1: 
Wat zijn rijmschema’s?

Deze gedichten van Annie M.G. 
Schmidt verschenen in de bundels  
De mooiste kindergedichten en Ziezo. 

GROEP 
7-8

Vertel de leerlingen dat elk gedicht is 
opgebouwd met een rijmschema dat 
je kunt ontcijferen met letters uit het 
alfabet. Elke letter staat voor een rijm-
klank. Laat de pdf met voorbeelden op het 
digibord zien en licht de rijmschema’s van 
deze gedichten toe.  
Bij voorbeeld 1 zien de leerlingen dat 
twee opeenvolgende zinnen steeds op 
elkaar rijmen. De eerste twee zinnen 
hebben dezelfde rijmklank, wat wordt 
aangegeven met a, a, dit wordt herhaald 
bij de tweede, wat wordt aangegeven met 
b, b, enzovoort. Het rijmschema van dit 
stukje is: aabb ccdd. 
 
Bij voorbeeld 2 hebben de eerste en de 
derde zin dezelfde rijmklank en de twee-
de en vierde zin. Dit wordt aangegeven 
met a, b, a, b en vervolgd met c, d, c, d. 

De laatste twee zinnen rijmen direct op 
elkaar, wat net als bij voorbeeld 1 wordt 
aangegeven met e, e. Het rijmschema van 
dit stukje is: ababcdcdee. 
 
Bij voorbeeld 3 worden de antwoorden 
nog niet gegeven. Kunnen de leerlingen 
dit rijmschema zelf ontcijferen? Het ant-
woord is: aabccb. Deel na deze uitleg en 
oefening de werkbladen uit. Laat leerlin-
gen in duo’s de rijmschema’s van Marietje 
was bang voor water en zeep... en De 
koning op de step ontcijferen.
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Nu de leerlingen weten hoe een rijm-
schema in elkaar steekt, is het tijd om 
fantasiewoorden en smokkelrijmen te 
behandelen. Vertel dat Annie soms per 
se een woord in een rijm wilde gebruiken, 
maar dat ze geen woord kon verzinnen 
dat daar goed of logisch op rijmde. Dat 
loste ze dan op door een fantasiewoord te 
verzinnen dat wel heel goed op dat woord 
rijmde of ze zette een smokkelrijmwoord 
in. Dit is een woord dat net niet helemaal 
rijmt, maar wel bijna en de lezers zullen 
wel snappen dat ze op elkaar rijmen in 

Rijmles 2: 
Smokkelrijm en fantasiewoorden

Nodig:
•  werkblad  

Workshop rijmen  
& dichten

• digibord
• digitale afbeelding

je gedicht. Een smokkelrijm kun je op 
verschillende manieren aanpakken. Je 
schrijft een woord net even anders dan 
het eigenlijk hoort. Dan rijmt asjeblief 
bijvoorbeeld op locomotief of rijen op 
zeien. Je kunt ook twee woorden gebrui-
ken die bijna op elkaar rijmen, maar net 
niet. Radio op zo bijvoorbeeld. Laat de 
leerlingen op hun werkblad op zoek gaan 
naar fantasiewoorden en smokkelrijmen 
in Marietje was bang voor water en zeep... 
en De koning op de step. Welke vinden 
ze? Fantasiewoord: Kreukelendamme. 
Smokkelrijm: blaren (i.p.v. bladeren) rijmt 
op haren, ’s zondags op jas en vrinden op 
vinden. Als leerlingen deze voorbeelden 
ontdekt hebben, mogen ze zelf aan de 
slag gaan met twee korte rijmpjes van vier 
tot zes regels per stuk waarin ze in de 
ene rijm een smokkelrijm verwerken en 
in de andere rijm een fantasiewoord. Help 
ze eventueel op weg door woorden te 
noemen die normaal gesproken nergens 
op rijmen, zoals: herfst, twaalf, wereld, 
slordig en vijftig. 

Voorbeeld:
Antoinette was een deftige dame van in 
de vijftig,
Als huisdier had ze een roze gekrulde 
strijftig.
Je denkt misschien: wat is dat?
Daar vraag je me wat!

© Sieb Posthuma 



LESBRIEF 15 T/M 25 MEI 

ANNIE M.G. SCHMIDT-
WEEK 2019

blad 7 GROEP 
7-8

Het laatste onderdeel van deze work-
shop is zelf een gedicht schrijven à la 
opperrijmer Annie. De leerlingen gaan 
aan de slag en nemen hierin mee wat ze 
tijdens de workshop geleerd hebben.  
Op het werkblad staan bovendien nog  

Rijmles 3: 
Aan de slag!

wat tips van Annie. Zijn de gedichten 
klaar? Dan kunnen ze ze in de kring  
voorlezen. Stel daarbij eventueel nog 
vragen als: welke fantasiewoorden of 
smokkelrijmen hoorden jullie? Met welk 
rijmschema begint het gedicht?    

Nodig:
•  werkblad  

Workshop rijmen  
& dichten

• digibord
• digitale afbeelding

Marietje van Dalen uit Kreukelendamme, (a)
die hield niet van wassen en hield niet van kammen, (a)
zij hield niet van zeep en zij hield niet van water (b)
en stelde het wassen maar uit tot later. (b)
Van nageltjes knippen was zij nog banger (c)
en haar nageltjes werden hoe langer hoe langer. (c)
O, grutjes, wat was die Marietje vies, (d)
ze leek wel een varken, maar dan ook precies. (d)
En als haar moeder des morgens kwam (e)
met zeep en met water en ook met een kam, (e)
dan ging zij tekeer en begon te gillen (f)
of iemand haar levend wilde villen. (f)
Haar moeder werd boos van al dat gehuil (g)
en riep: Dan blijf je maar altijd vuil! (g)
Maar ga dan maar weg en kom nooit weer, (h)
dan ben jij mijn kleine meisje niet meer. (h)
Die smerige kleine Marietje van Dalen (i)
die ging ervandoor en begon te dwalen (i)
langs alle straten en langs alle wegen, (j)
zij zat vol modder en vieze vegen (j)
en vuile vlekken op iedere wang, (k)
haar kleren leken wel struikgewas (l)
en in haar halsje daar groeide het gras, (l)
het groeide ook op haar ene been (m)
en eindelijk helemaal over haar heen, (m)
en je kon niet meer zien, door al dat gras (n)
dat Marietje van Dalen een meisje was. (n)
En eindelijk groeide ze vast in de grond (o)
waar ze net als een boom op het weiland stond. (o)
De vogeltjes bouwden een nest in haar haren (p)
en langzamerhand kreeg ze takken en blaren. (p)
Het is waar, al lijkt het een nare droom: (q)
Marietje van Dalen is nu een boom. (q)

Dus... meisjes die bang zijn voor zeep en voor water, (r)
die worden allemaal bomen... later. (r)

Marietje was bang voor water en zeep...

Dit gedicht van 
Annie M.G. Schmidt 
verscheen in de 
bundels De mooiste 
kindergedichten en 
Ziezo. 

De antwoorden zijn:
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De koning op de step

Er was eens een koning (a)
in een hele verre streek, (b)
hij had een kroon voor ’s zondags (c)
en ook een voor in de week, (b)
hij had een hermelijnen jas, (c)
hij had een wit kasteel (d)
en dertig paarden voor de koets (e)
en dat is nogal veel. (d)
Hij kon dus erg tevreden zijn (f)
maar ach, hij was het niét. (g)
Heel treurig zat hij voor het raam, (h)
zijn blik was vol verdriet. (g)
En als de koningin dan zei: (i)
Wat heb je toch? Wat heb je? (j)
dan zei de koning treurig: (k)
Ik wil een keer op een stepje. (j)

De koningin riep: Nee, o nee (l)
en zij begon te rillen. (m)
Ze zei: Daar is geen kwestie van (n)
hoe kun je dat nou willen. (m)
Een koning op de step (o)
dat is toch veel te ongewoon. (p)
Blijf liever keurig zitten (q)
op je mooie gouden troon! (p)
Zo zaten ze te kibbelen (r)
tot ’s middags half twee. (s)
De koning zei: Ik wil het (t)
en de koningin zei: Nee. (s)
Maar ’s morgens vroeg toen kwam (u)
de koningin aan het ontbijt. (v)
Ze riep: Waar is mijn heer gemaal? (w)
Ik ben de koning kwijt! (v)
Ze keek in alle zalen en ze riep (x)
zes keer zijn naam. (y)
Toen keek ze heel toevallig even (z)
uit het keukenraam (y)
en kijk daar reed hij langs de stoep, (a)
hij ging er juist vandoor. (b)
Daar reed hij op zijn stepje (c)
en zijn kroon stond op één oor. (b)

En alle mensen juichten (d)
en ze zwaaiden met de vlag (e)
en sindsdien gaat de koning (f)
op zijn stepje, elke dag. (e)
De koningin zegt telkens weer: (g)
Ik blijf het schand’lijk vinden. (h)
De koning zegt: Dat is dan sneu, (i)
maar even goeie vrinden (h)
en geef me nou een kopje thee (j)
mét suiker ja, één schepje! (k)
Bah, zegt de koningin dan boos, (l)
een kóning op een stepje!  (k)    
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Dit gedicht van 
Annie M.G. Schmidt 
verscheen in de 
bundel Ziezo en 
Buitengewoon die 
u tijdens de Annie 
M.G. Schmidt-week 
2019 gratis ontvangt 
bij aankoop van een 
selectie van haar 
boeken.

© Jan Jutte


