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Anna Woltz (1981) groeide op in Den Haag. Als vijftien
jarige schreef ze een jaar lang columns voor de Volkskrant 
over haar leven op school. In 2002 kwam haar eerste  
kinderboek uit: Alles kookt over. Anna studeerde  
Geschiedenis in Leiden en is nu fulltime schrijfster; ze 
heeft 24 boeken geschreven. Gips (2015) werd bekroond 
met de Gouden Griffel en was een televisieserie op Zapp, 
Alaska (2016) kreeg een Zilveren Griffel. In de zomer van 
2019 draaide de verfilming van Mijn bijzonder rare week 
met Tess in de bioscoop en voor die herfst schreef Anna 
Haaientanden, het Kinderboekenweekgeschenk 2019.  
Haar boeken worden vertaald in 18 talen, waaronder 
Engels, Frans, Duits, Pools, Japans en Chinees. 

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. 
Overdag wil Parker niks te maken hebben met Sven, dus 
er zit maar één ding op. Als ze Alaska ooit nog wil zien, 
moet dat ’s nachts. 

Anna 
in het kort

over alaska
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Wat vind je 
leuker: lezen 
of schrijven?
‘Vanaf mijn twaalfde was het mijn droom om 
schrijver te worden. Dat kwam doordat ik 
met zo’n ongelooflijk plezier lezer was. Mijn 
eigen kleine kinderwereld werd oneindig 
veel groter door de boeken die ik las. Kiezen 
is dus onmogelijk: schrijver kun je alleen 
maar zijn als je ook lezer bent.’ 

Hoogtepunt uit 
je carriere?
‘Het was fantastisch om de Gouden Griffel te 
winnen voor Gips en heel spannend om het 
Kinderboekenweekgeschenk te mogen schrijven. 
Maar stiekem ben ik het allergelukkigst achter de 
computer, bezig aan een nieuw verhaal…’

Hoe kun je je zo 
goed in kinderen 
verplaatsen?
‘Ik weet nog precies hoe het was om zelf tien, 
twaalf jaar oud te zijn: hoe ik dacht, hoe ik voelde. 
Maar natuurlijk had ik een andere jeugd dan kin
deren van nu. Daarom vind ik het zo leuk om scho
len en bibliotheken te bezoeken: bijna wekelijks 
ga ik in gesprek met kinderen. En elke keer blijkt 
weer: samen over een boek praten is een gewel
dige manier om samen over het leven te praten.’

En dan nog een vraag over 
Alaska... Klopt alles wat 
je beschrijft over hulp-
honden en epilepsie?

‘Ja! Voordat ik Alaska begon te schrijven, heb ik 
uitgebreid onderzoek gedaan: ik heb een hulp
hondenschool bezocht en gepraat met vele volwas
senen en kinderen die zelf epilepsie hebben. Het 
spannende verhaal heb ik verzonnen, maar de 
feiten kloppen. Zo werk ik altijd: wanneer alles 
rondom mijn verhaal klopt, ga je veel makkelijker 
mee in de gekke dingen die ik verzin. Binnen zo’n 
echt kader voel ik me volstrekt vrij om de mooiste, 
raarste avonturen te bedenken.’
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lessuggestie 1

Wat doe jij?
Parker en Sven staan in het boek voor allerlei 
keuzes. Hoe zouden de leerlingen in deze situ
aties reageren? Lees onderstaande fragmenten 
voor en geef de leerlingen de bijbehorende 
opdrachten. 

Fragment 1
‘Luister goed, 1b! Hoe kun je nou Frans leren 
als je net bent gedropt in een klas vol nieuwe 
kinderen? Precies. Dat kan helemaal niet. We 
gaan elkaar dus eerst leren kennen.’
We moeten allemaal drie grappige dingen over 
onszelf opschrijven. Twee dingen die waar 
zijn. En één leugen. 

Wat jij niet weet
Hoe goed kennen de leerlingen elkaar? Laat 
ze – net als de leerlingen in Parkers klas – 
allemaal drie zinnen over zichzelf opschrijven, 

waarvan er één niet klopt. Ze proberen daarbij 
de andere leerlingen op het verkeerde been te 
zetten, door dingen op te schrijven waar (bij
na) niemand iets van weet. Nadat ze de zinnen 
hebben opgeschreven, lezen de leerlingen ze 
voor aan de klas. Kan de klas raden welke zin 
niet klopt? Eventueel kunnen leerlingen deze 
opdracht ook in groepjes doen. 

Verdiepende vragen bij dit fragment: 
•    Hoe zou jij het vinden om terecht te komen 

in een klas waar je nog niemand kent? Hoe 
zou je je opstellen?

•   Waarom is het belangrijk om je klasgenoten 
te kennen? 

•    Welke informatie is belangrijk om met je 
klasgenoten te delen? Wat houd je liever 
voor jezelf? 

Fragment 2
‘Nu jij,’ zegt Sven. 
‘Nu ik wat?’ vraag ik.
‘Nu moet jij iets vertellen. Ik weet niks van je.’
Ik blijf stil. 
‘Je mag ook je muts afdoen,’ zegt hij. ‘Dat telt 
ook.’
Ik begraaf mijn handen diep in Alaska’s vacht, 
zodat ik haar warme huid voel. Haar vel is 
iets te groot voor haar lijf – het lijkt alsof ze 
een onesie van vacht draagt. Onder haar kin 
slobbert het. 
‘Je hebt drie opties,’ zegt Sven. ‘Eén: iets vertel
len. Twee: je doet die muts af. Drie: ik druk op 
de alarmknop. Als mijn ouders horen dat Alas
ka eerst van jou was, dan mag je nooit meer 
terugkomen. Ze nemen de hulphondenregels 
nogal serieus. Niemand mag Alaska afleiden – 
zeker haar oude baasje niet.’
Nu haat ik hem weer. 
Het is dus echt Duizendenéénnacht. Ik moet 
praten, anders stopt het hier. En dat kan niet. 
Alaska nooit meer zien, dat is onmogelijk. Ik 

heb het vier keer geprobeerd, maar het missen 
wordt niet minder. Alleen maar meer.

Als ik Parker was…
In dit fragment is Parker midden in de nacht 
het huis van Sven binnengeglipt om Alaska te 
aaien. Omdat Sven haar niet mag herkennen, 
heeft ze een bivakmuts op. Sven praat dus met 
Parker, zonder dat hij weet wie zij is. Parker 
moet hier kiezen: ze moet iets persoonlijks 
over zichzelf vertellen of haar muts af doen, 
anders ziet ze Alaska (haar vroegere hond) 
nooit meer. Wat zouden de leerlingen doen? 
Snappen ze de keuze van Parker? Wat was er 
gebeurd als Parker één van de andere opties 
had gekozen? Welke andere keuze zou ook een 
goede oplossing zijn geweest? Praat erover in 
de klas. Aanvullend kunnen de leerlingen in
dividueel opschrijven wat zij zouden doen en 
waarom. Laat ze zich daarbij voorstellen dat ze 
deze keuze moeten maken voor iets of iemand 
waar zij dol op zijn. 

Ontwikkelingsgebied:  
taal, burgerschap

Nodig: pen en papier

Duur opdracht: 15 minuten 
per fragment, totaal 45 
minuten

Klassikaal en individueel

Kerndoelen: 1, 5, 9
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Fragment 3
‘Kijk om je heen, Barker. Iedereen ís bang. Of 
ze zijn eventjes niet bang – dat is zo langzamer
hand hetzelfde. Iedereen weet dat de wereld 
verrot is. Maar waarom mag jij banger zijn dan 
de rest? Waarom mag jij er steeds over zeiken 
en moeten wij gewoon doorgaan met leven?’
Heel stil staat ze daar. 
Alaska jankt. Ze duwt haar neus tegen mijn 
been, dan tegen Parkers hand. Dan tegen mijn 
hand, dan tegen Parkers been. 
‘Wees blij,’ zeg ik, ‘dat je bang kunt zijn voor 
een man met een pistool. Ik moet bang zijn 
voor mezelf. Elk moment kan ik out gaan.’

Bang, banger, bangst
Parker en Sven zijn allebei bang voor iets heel 
anders. Parker heeft een overval meegemaakt 
in de winkel van haar ouders en de overvaller 
is niet gepakt. Ze kan hem dus ieder moment 
tegen het lijf lopen. Sven heeft epilepsie en 
kan ieder moment een aanval krijgen. 
Verdeel de klas in twee groepen. De ene groep 
kruipt in de huid van Sven, de andere in die 

van Parker. Ze vertellen elkaar waarvoor ze 
bang zijn en waarom. Ook leggen ze uit waar
om ze hun angst erger vinden dan die van de 
ander. 
Argumenten die ze bijvoorbeeld kunnen 
gebruiken: 

Parker
‘De persoon waar ik bang voor ben, heeft een 
pistool.’
‘Als hij terugkomt, lopen mijn ouders groot 
gevaar.’ 
‘Ik weet nooit wanneer de overvaller weer 
opduikt.’

Sven
‘Ik moet misschien wel mijn hele leven met 
deze ziekte leven.’
‘Ieder moment kan ik out gaan.’
‘Ik kan nooit iets doen zonder bang te zijn.’

Na de discussie, beantwoorden de leerlingen 
de vraag: is de ene angst erger dan de andere? 
Of kun je dat niet zo beoordelen? 

lessuggestie 2

De vloer op
Parker is bang voor de overvaller, blij als ze 
Alaska ziet en jaloers op Sven. Wat voor rol 
spelen emoties in dit verhaal? De leerlingen 
ontdekken het als ze scènes naspelen, maar 
dan in een andere emotie. Laat twee leerlingen 
ieder een emotiekaart trekken. Lees vervol
gens één van onderstaande fragmenten voor. 
De twee leerlingen spelen de scène na in de 
emotie die op het kaartje staat. 

Na iedere scène raadt de klas welke emoties 
er op de kaartjes stonden. Waardoor werd dat 
duidelijk? Wat had er nog anders gespeeld 
kunnen worden? Wat vinden ze van de scène 
nu er een andere emotie inzit, is het verhaal 
nog geloofwaardig?

Fragment 1
‘Ze heet Parker,’ zegt Sven. ‘Dat blaffende meis
je. En nu noem ik haar Barker. Snap je? Blaffer!’
In mijn keel zitten twee van die koordjes 
waarmee je een gymzak dichttrekt. Sven heeft 
de koordjes stevig in zijn handen. En hij trekt 
eraan. 
‘Snap je?’ vraagt hij nog een keer. ‘Het is En
gels.’
Ik bal mijn vuisten. 
‘Natuurlijk snáp ik dat,’ fluister ik. ‘Ik ben niet 
dom, weet je.’
‘Maar je lacht niet.’
‘Ik vind pesten toevallig niet grappig.’
‘Hoorde je wel wat ik zei?’ vraagt hij. ‘Dat meis
je begon te blaffen. Dan mag ik haar toch wel 
Barker noemen?’

Ontwikkelingsgebied: 
creatieve ontwikkeling

Nodig: werkblad 1 geprint 
en kaartjes uitgeknipt 

Duur opdracht: 10 minuten 
per scène, totaal 30 minuten

Klassikaal

Kerndoelen: 35, 54, 55 
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Fragment 2
‘Kom,’ zegt hij opeens, ‘we gaan naar buiten.’
Ik staar hem aan. ‘Naar buiten?’
‘Ja, mijn moeder was hier net nog, ze had 
Alaska horen blaffen. Ik zit de hele tijd te 
denken dat we niet te hard mogen praten – dat 
is irritant.’
Hij staat op. Zodra Alaska ziet dat hij zijn 
schoenen aantrekt, raakt ze door het dolle 
heen.
‘Ja, beest,’ zegt hij tegen haar, ‘jij mag ook mee.’
Ik zit verstijfd op de grond. Gaan we echt naar 

buiten? Nu, op dit moment? Dat kan dus echt 
niet. Ik moet juist fluisteren, anders herkent 
hij mijn stem. En ik wil helemaal niet mid
den in de nacht met Sven de bulldozer gaan 
wandelen. 
Maar ik kan ook moeilijk in mijn eentje ach
terblijven in zijn slaapkamer… 
Sven schuift de deuren open. ‘We gaan naar 
het veld hierachter.’
‘Maar Alaska kan toch niet over de schutting?’ 
fluister ik. 
‘Ik heb de sleutel van de deur.’

5 inspirerende lestips

lessuggestie 3

Onderzoek je hoofdpersoon
Anna Woltz heeft veel onderzoek gedaan 
voor dit boek, onder andere om erachter te ko
men hoe het is om epilepsie te hebben en hoe 
het is om te leven met een hulphond. In deze 
opdracht proberen leerlingen ook in de huid 
van iemand anders te kruipen. Ze verzinnen 
een personage dat anders is dan zijzelf. 

Door het paspoortje van werkblad 2 in te vul
len, krijgen ze steeds een duidelijker beeld van 
hun hoofdpersoon. 
Als het paspoortje klaar is, kunnen de leerlin
gen een kort verhaal schrijven over of vanuit 
dit personage. 

Ontwikkelingsgebied: taal

Nodig: werkblad 2, voor 
iedere leerling uitgeprint, pen 
en potloden/stiften 

Duur opdracht: 30 minuten 
voor het paspoortje,  
30 minuten extra als de  
leerlingen ook een kort 
verhaal schrijven

Individueel

Kerndoelen: 34, 35, 37 
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lessuggestie 4

Help me
Op een hulphond moet je volledig kunnen 
vertrouwen. Met deze opdracht kunnen leer
lingen ervaren hoe dat voelt. Zet een parcours 
uit in de gymzaal of op het schoolplein. De 
leerlingen leggen dit parcours in tweetallen 
af. Een van hen is geblinddoekt, de ander is de 
hulphond. Door middel van aanwijzingen ver
telt de hulphond aan zijn klasgenoot wat hij 
moet doen. Natuurlijk mogen ze ook elkaars 
hand vasthouden. 

Ideeën voor het parcours: 
•  Door het water – Leerlingen steken de rivier 

over door van steen naar steen te springen. 
Leg daarvoor een aantal hoepels 30 centi
meter van elkaar op de grond, waar ze in 
kunnen springen. 

•  Onder de boomstam – De leerlingen krui
pen onder een boom door die over het pad 
ligt. Zet hiervoor de ongelijke brug dwars.

•  De brug over – Twee banken aan beide 
zijden van een kast vormen een smalle brug 
waar de leerlingen overheen lopen. 

•  Slinger naar de overkant – De overkant 
van de rivier is alleen te bereiken door aan 
een liaan naar de overkant te slingeren. Leg 
matten onder de touwen. De matten zijn 
het water, de touwen de lianen. Leerlingen 
proberen naar de overkant te komen zonder 
het water te raken. 

•  Over het ravijn – Via een koord kunnen de 
leerlingen naar de overkant van het ravijn 
komen. Ze starten op een mat, lopen over 
een lijn op de grond naar de overkant, tot ze 
weer op een mat staan.  

 
Om deze opdracht moeilijker te maken, kunt 
u zeggen dat de leerlingen elkaar niet mogen 
vasthouden. De hulphond kan dan alleen 
maar helpen door instructies te geven. Doe 
dit alleen bij onderdelen die geen gevaarlijke 
situaties kunnen opleveren. 

Als een duo het parcours heeft afgelegd, ver
ruilen de leerlingen de blinddoek en doen ze 
het parcours nog een keer. 

Ontwikkelingsgebied: 
lichamelijke opvoeding

Nodig: gymattributen, zoals 
hoepels, banken, matten, 
kast, ringen en touwen 

Duur opdracht: 45 minuten

Klassikaal

Kerndoelen: 34, 35, 58

5 inspirerende lestips
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lessuggestie 5

Hulphonden kennisquiz
Wat weten de leerlingen over hulphonden? 
Doe deze klassenquiz door onderstaande 
stellingen voor te lezen. De leerlingen kunnen 
kiezen of de stelling waar of niet waar is door 
te gaan staan (waar) of te blijven zitten (niet 
waar). Als iedereen gekozen heeft, volgt het 
goede antwoord en de uitleg. 

Waar of niet waar? 
1.  Een hulphond is alleen voor blinde  

mensen.  
Niet waar 
Er zijn hulphonden die blinde mensen helpen, 
die heten blindengeleidehonden. Maar er zijn 
ook hulphonden die mensen kunnen helpen 
die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten, autisme 
of epilepsie hebben. 

2.   Alle honden zijn geschikt om hulphond  
te worden.  
Niet waar

  Een hulphond moet goed met mensen,  
kinderen en andere dieren kunnen omgaan. 
Hij moet het leuk vinden om dingen te leren 
en mag niet snel bang of onrustig worden. 

3.   Een hulphond kan helpen met de was 
doen.  
Waar 
Met zijn snuit kan een hulphond de was in de 
wasmachine doen of de was er weer uithalen. 

4.   De opleiding van een hulphond begint als 
hij zeven weken oud is.  
Waar 
Als een puppy zeven weken oud is, kan er een 
test worden gedaan om te zien of hij geschikt 
is als hulphond. Als dat zo is, gaat hij daarna 
een jaar in een gastgezin wonen om te spelen 
en commando’s te leren. Ook gaat hij naar de 
hulphondenschool. 

5.   Een hulphond kan maximaal twintig com-
mando’s leren.  
Niet waar 
Een hulphond kan wel zeventig commando’s 
leren, zoals deuren openmaken, schoenen 
uittrekken, veilig de straat oversteken en het 
licht uitdoen. 

6.   Een hulphond heeft altijd een hesje aan.
Niet waar 
Een hulphond heeft alleen een hesje aan als 
hij aan het werk is. Als hij dat hesje niet aan 
heeft, weet een hulphond dat hij mag spelen. 

7.   Een hulphond blijft zijn hele leven zijn 
baasje helpen.  
Niet waar 
Een hulphond kan ongeveer acht jaar voor 
zijn baasje zorgen, daarna is hij te oud om te 
werken. En gaat hij – net als mensen – met 
pensioen. Soms blijft hij bij zijn baas wonen, 
samen met een nieuwe hulphond. Het kan 
ook zijn dat de hulphond teruggaat naar het 
gezin waar hij als puppy gewoond heeft. 

8.   Je mag een hulphond nooit aaien.  
 Niet waar 
Als een hulphond zijn hesje aan heeft en 
aan het werk is, mag je hem niet afleiden. Hij 
heeft dan alleen aandacht voor zijn baas en 
dan kun je hem dus beter niet aaien. Maar 
als hij niet aan het werk is, kan dat zeker wel. 
Vraag wel altijd eerst aan zijn baasje of je 
hem mag aaien voordat je dat doet. 

Ontwikkelingsgebied: 
Algemene ontwikkeling

Duur opdracht: 20 minuten

Klassikaal

Kerndoelen: 34, 35 

COLOFON Deze lesbrief is een uitgave van Em. Querido’s Uitgeverij/Singel Uitgeverijen • Fotocredit Anna Woltz © Carli Hermès • 

Redactie Firma Fluks • Vormgeving Mariska Schotman. Vaker dit soort lesmateriaal ontvangen? Ga naar www.naarschoolmetquerido.nl  

en schrijf u in voor de onderwijsnieuwsbrief!
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Blij

Verbaasd
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achtig

Verdrietig

Verlegen

Jaloers

Boos

Verliefd

Opge-
wonden
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werkblad anna
woltz

De hoofdpersonen in Alaska zijn verzonnen, maar Anna Woltz heeft wel 
onderzocht en nagedacht over hoe het is om epilepsie te hebben en te leven 
met een hulphond. Kun jij dat ook? Bedenk zelf een personage dat ook iets 
bijzonders heeft, doe onderzoek en vul dit paspoortje in.

Vragen om je op weg te helpen: 
• Is jouw hoofdpersoon een jongen of een meisje? 
• Is hij of zij jong of oud? 
• Rijk of arm? 
• Sportief of lui? 
• Een wild kind of juist een nerd? 

Verzin een hoofdpersoon

Naam:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Leeftijd:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hij of zij is heel goed in: .................................................................................................................................................................................................................................

Dit vindt hij/zij moeilijk:  ...........................................................................................................................................................................................................................

Zijn/haar hobby’s zijn:  ..................................................................................................................................................................................................................................

Hij/zij krijgt de slappe lach van:  ................................................................................................................................................................................................

Als hij/zij een dier was, zou hij/zij een:  ............................................................................................................................................................ zijn

Op een perfecte dag gaat hij/zij:  ...................................................................................................................................................................................................

Zijn/haar lievelingskleur is:  ................................................................................................................................................................................................................

Hij/zij is bang voor:  ............................................................................................................................................................................................................................................

Bijna niemand weet dat:  .............................................................................................................................................................................................................................   

Hij/zij zou graag een dag ruilen met:  ...................................................................................................................................................................................

Zijn/haar droom is:  ...............................................................................................................................................................................................................................................pa
sp

oo
rt

Alles 
mag, dus 

fantaseren 
maar!

2

Zo ziet mijn personage eruit:


