
De moeilijkheidsgraad van de boeken verschilt:
• Voor de écht beginnende lezer zijn er Tijgerlezen-prentenboeken met één zin 
per bladzijde, om voor te lezen en samen te lezen.
• Voor wie net kan lezen zijn er leesboeken met weinig tekst en eenvoudige 
zinnen, die ook fijn zijn om voor te lezen.
• Voor lezers die al iets vaardiger zijn, zijn er échte leesboeken met langere 
verhalen.

Op deze manier verschilt ook de moeilijkheidsgraad van de opdrachten in deze 
lessuggesties. Sommige opdrachten kunnen al uitgevoerd worden bij de start 
van groep 3. Andere opdrachten, zoals enkele schrijfopdrachten, zijn geschikter 
voor kinderen die al iets verder zijn in hun leesontwikkeling.

Lessuggesties Tijgerlezen

In de serie Tijgerlezen zijn tot nu toe veertien boeken verschenen. 
Eerder verschenen ‘Hoog en laag’ van Annie M.G. Schmidt, ‘Bobbi 
Bolhuis redder in nood’ van Kate DiCamillo, ‘Hoe ik een weerwolf 
werd’ van Ulf Stark, ‘Sammie de Fantastische’ van Abby Hanlon, 
‘Wij zijn tijgers!’ van Edward van de Vendel, ‘Wie is er bang voor de 
voetbalzombies’ van Simon van der Geest, ‘Heel heel heel vies boek’ 
van Edward van de Vendel, ‘Dappere Max’ van Ed Vere, ‘Pim en het 
pinda-kanon’ van Tjibbe Veldkamp en ‘Fien wil een flus’ van Joke van 
Leeuwen.
In november 2017 is de serie aangevuld met ‘Drie katten op een rij’ 
van Kaat Vrancken en Yvonne Jagtenberg, ‘Is er leven op Mars?’ van 
Jon Agee, ‘Sammy en de echte beste vriendin’ van Abby Hanlon en 
‘Zondag, maandag, sterrendag’ van Anna Woltz en Annet Schaap.

Onderzoek wijst uit dat kinderen het gelukkigst leren lezen als ze zelf naar  
een boek grijpen. Tijgerlezenboeken leggen daarom nadruk op humor en 
spanning. Ze bieden variatie in moeilijkheidsgraad en zijn geschikt om voor  
te lezen en zelf te lezen.
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Over het boek 

Nora is uitvinder. Boven op zolder verzint ze vleugels 
voor haar hond. En een draak om haar grote broers 
bang te maken. Maar dan krijgt Nora een nieuwe 
buurjongen. Sep weet alles van de sterren. Maar 
de aarde vindt hij stom. Wat is er met hem aan de 
hand? Kan Nora iets uitvinden om hem te helpen?

1 Spannende buren
 luistervaardigheid & spreekvaardigheid

Hou een kringgesprek in de klas. Kies een of meer van onderstaande onderwerpen om 
te bespreken. 
• Lees het hoofdstuk: ‘Nu echt, mijn nieuwe buurjongen’ (bladzijde 11 t/m 16) voor. 
Wat denken de kinderen? Is Nora blij met haar nieuwe buurjongen? Hoe weten ze 
dat? Hebben de leerlingen zelf ook weleens nieuwe buren gekregen? Of zijn ze wel 
eens verhuisd? Hoe was dat? Wat was er leuk aan en wat vonden ze minder leuk? 
• Lees het hoofdstuk ‘Een vampier’ (bladzijde 26 t/m 30) voor. Wat spannend! Of 
toch niet? Zijn de kinderen wel eens in een spookhuis geweest? Wat is voor hen een 
spookhuis? Wanneer is het eng of spannend in een huis? Houden ze van spannend? 
Of toch liever niet? 
• Bekijk de tekeningen. Wat vinden ze van de tekeningen? Zijn het spannende 
tekeningen? Wat vinden ze er goed aan? Wat minder goed? Praat over de techniek.
• Sep vindt spreekbeurten eng. Want er gaat wel eens iets mis. Hoe gaan de leerlingen 
met hun spreekbeurt om? Wanneer vinden zij het moeilijk om een spreekbeurt te 
doen? En wanneer juist helemaal niet? Wat doen ze als ze zenuwachtig zijn? 



2 Verzin dingen
 wetenschap

Nora is uitvinder. Een uitvinder verzint goede oplossingen voor problemen die er 
in de wereld zijn. Wat zouden de leerlingen willen oplossen? Doe een oefening om 
ze te laten nadenken over iets in hun nabije omgeving. Is er een verkeerssituatie die 
aandacht vraagt? Is er op school een televisie die niet meer werkt? Willen ze liever 
warm eten tijdens de lunch? 
Laat ze een probleem kiezen. Hoe zouden ze dit kunnen oplossen? Is er een machine 
nodig? Een vuilverstopper? Of een opruimhulpje? Deze mogen ze gaan maken, met 
papier en potlood, stift, verf of in 3D. Laat de kinderen hun favoriete materiaal kiezen. 
Maak een tentoonstelling van alle uitvindingen.

Tip: Laat de kinderen hun uitvinding ‘pitchen’ aan de klas. Wie heeft de beste, 
grappigste, gekste uitvinding gemaakt? 

3 Spoken en monsters
 knutselen

Nodig:
wc-rollen
tekenpapier in verschillende kleuren
watten 
slierten katoen of wol

Op bladzijde 27 staan een paar monsters getekend. Laat deze zien aan de leerlingen 
ter inspiratie. De leerlingen mogen een eigen spookhuis gaan inrichten. Geef elke 
leerling een toiletrol om mee te werken. Dit is het lijf (of hoofd) van hun monster. 

Instructies: 
1.  Kies een kleur voor het monster. Plak het papier met deze kleur om de wc-rol
2.  Geef het monster een gezicht. Heeft het een, twee of meer ogen? Zijn de ogen 
groot? Of klein? Of hebben ze allemaal een andere maat? Dit kunnen de kinderen 
tekenen of plakken met wit of zwart papier.
3.  Geef het monster een mond. Heeft hij een grote, enge bek vol met grote tanden? Of 
is de mond heel slijmerig? 
4.  Maak haren van papier, watten of slierten wol. 

Tip: Wilt u uw leerlingen meer inspiratie geven? Zoek dan op Pinterest naar wc-rol 
monsters.



4 Sterrendag
 weten en meten

Sep weet heel veel van sterren. Wat weten de kinderen van ons sterrenstelsel?
Laat de tekeningen op bladzijde 81 zien. Hebben de kinderen een idee wat hier aan 
de hand is? Laat ze eerst raden en leg daarna uit dat in alle dozen het steelpannetje 
(de grote beer) is doorgeprikt. Zo kunnen de klasgenootjes van Sep zien over wat voor 
sterrenbeeld hij vertelt. Deze sterrenkijkers zijn door Nora gemaakt. 

Kijk nu samen naar de sterrenbeelden in het filmpje van Schooltv: Sterrenhemel 
(groep 3/4) of ‘de melkweg: sterren’ (vanaf groep 5) van Het Klokhuis. Laat de 
leerlingen in groepjes een sterrenbeeld kiezen waarover ze meer gaan vertellen. Ze 
mogen hiervoor het sterrenbeeld ook in een doos prikken. Een voor een kijken de 
leerlingen naar deze wondere wereld, terwijl hun klasgenootjes weetjes vertellen over 
de ster. 

5 Sterrengedicht
 taal

De kinderen mogen een gedicht maken over sterren of uitvinden. Maar daarvoor 
krijgen ze hulp. Vraag de leerlingen 3 woorden op te schrijven op een stuk papier en 
dat papier op te vouwen. 
Doe de papiertjes in een hoed (of potje waar niet doorheen te kijken is). 
Nu mag iedere leerling een papiertje trekken. (Als ze de woorden van zichzelf trekken 
moeten ze het papiertje terug in de hoed doen. 
Heeft iedereen een briefje? Geef dan de instructie. 

Maak een woordrijm met de woorden die je van je klasgenootje hebt gekregen. Het 
gedicht hoeft dus niet opgebouwd te zijn uit zinnen. Je mag ook alleen de woorden 
gebruiken. 

Bijvoorbeeld: je krijgt 3 woorden: kip, ster en haar
Dit wordt het gedicht bijvoorbeeld: 

1. Dit is kip
2. Ze bijt op haar lip.
3. Wat een ster.
4. Die staat heel ver.
5. Hij kijkt naar haar.
6. Mijn rijm is klaar. 
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De kinderen mogen een tekening maken bij hun gedicht en het gedicht voordragen. 
Hang de gedichten daarna als een slingerend sterrenstelsel door de klas.

Onderzoek wijst uit dat kinderen het gelukkigst leren lezen als ze zelf naar  
een boek grijpen. Tijgerlezenboeken leggen daarom nadruk op humor en 
spanning. Ze bieden variatie in moeilijkheidsgraad en zijn geschikt om voor  
te lezen en zelf te lezen.




