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LESSUGGESTIES 
TIJGERLEZEN

Onderzoek wijst uit dat kinderen het gelukkigst leren lezen als ze zelf naar 
een boek grijpen. Tijgerlezen boeken leggen daarom nadruk op humor en 

spanning. Ze bieden variatie in moeilijkheidsgraad en zijn  
geschikt om voor te lezen en zelf te lezen.

De serie Tijgerlezen bestaat uit meerdere boeken.  
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 Fantas tische 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 Ven
del, Dappere Max van  
Ed Vere, Pim en het pinda- kanon van Tjibbe Veld
kamp 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, Sammie en de echte beste vriendin van 
Abby Hanlon en Zondag, maandag, sterrendag van 
Anna Woltz en Annet Schaap.

Dit jaar (2019) verschenen nog drie titels, namelijk 
Bob Popcorn van Maranke Rinck, Dief in de straat! 
van Anke Kranendonk en Miss Eenhoorn van  
Edward van de Vendel. 

•  Voor de écht beginnende lezer zijn er 
Tijger lezen-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 lees- en schrijfontwikkeling.

De moeilijkheidsgraad van de boeken verschilt:
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LESSUGGESTIE 1

Emotiezoeker
De personages in Miss Eenhoorn laten 
veel emoties zien. Ayla is zenuwachtig 
voor de auditie en oma is boos als ze 
hoort dat Ayla niet door mag naar  
de finale. Op werkblad 1 staan zinnen 
en afbeeldingen over die emoties.  
Onder ieder fragment kunnen leer
lingen de bijpassende emotie invullen. 
Hiervoor kiezen ze uit de emoties  
die in de emotiewolk staan.  

Ieder woord in de emotiewolk kan één 
keer gebruikt worden. 

De juiste antwoorden zijn: 
Miep is boos. 
Oma is boos op Vaca. 
Tinker en Swing zijn blij. 
De kinderen en hun ouders zijn blij. 
Ayla is zenuwachtig.  
Zoetelieve is blij als ze hoort dat ze 
door mag naar de finale. 
Vaca en Zoetelieve zijn boos op elkaar. 
Ayla is teleurgesteld als ze niet door 
mag naar de finale. 

OVER HET BOEK
Ayla en Godelieve doen mee aan een Miss  
Eenhoornverkiezing. Godelieve mag naar de  
finale, maar Ayla niet. Niet omdat ze niet  
goed zingt, maar omdat ze een zebra is. Als ze 
ontdekken dat er meer dieren zijn die uitgesloten 
worden omdat ze anders zijn, bedenken ze met 
elkaar een plan. En zo staan ze toch ineens in de 
finale.  

MISS EENHOORN

Ontwikkelingsgebied: 
taal, burgerschap

Nodig: werkblad 1 geprint 
(voor elke leerling), pen

Duur opdracht: 
15 minuten

Individueel

Kerndoelen: 1, 4, 54

Auteur: 
Edward van de Vendel
Illustrator: 
Floor de Goede
Uitgeverij: 
Querido, 2019
ISBN: 9789045122816
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LESSUGGESTIE 2

Miss Alleenhoorn of  
Miss Iedereenhoorn? 

Ontwikkelingsgebied: 
burgerschap

Duur opdracht:
10 tot 20 minuten

Klassikaal

Kerndoelen: 3, 35, 37

Iedereen is anders en dat is maar  
goed ook. Maar in dit verhaal worden 
sommige dieren uitgesloten omdat  
ze anders zijn. Wat vinden de leer
lingen daarvan? En kennen ze ook 
voorbeelden uit hun eigen omgeving 
of ervaring? Praat hierover in een 
kringgesprek. Onderstaande stellingen 
zijn te gebruiken om het gesprek op 
gang te helpen. 

‘ Een zebra kan niet meedoen aan  
een eenhoornverkiezing. En een  
zeepaardje al helemaal niet.’
•  Wie zou er dan wel aan kunnen  

meedoen? 
•  Wat is het verschil tussen een zebra  

en een zeepaardje dat mee wil doen? 

•  Hoe kan de jury iedereen een eerlijke 
kans geven? 

 ‘ Een koe hoort niet in de jury van een 
eenhoornwedstrijd.’

•  Gaat het erom hoe een jurylid  
eruitziet, of hoeveel hij weet van  
het onderwerp? 

•  Moet een jurylid van een zangauditie 
zelf ook zanger zijn? 

‘ Ballet is niet voor jongens, ze kunnen 
er toch nooit echt goed in worden.’
•  Zijn er sporten die meer voor  

jongens of voor meisjes zijn en  
waarom? 

•  Gaat het om goed worden of plezier 
hebben? 

•  Zijn er mannelijke balletdansers die 
heel goed zijn? 

‘ Nagellak is alleen voor meisjes.’
•  Wat zou je ervan vinden als alle  

jongens in de klas morgen nagellak  
op hebben?  

•  Of als alle meisjes in de klas hun haar 
kort knippen? 

•  Kunnen meisjes een broek dragen? 
En jongens een rok? 

•  Zijn er bepaalde kleuren nagellak die 
meer geschikt zijn voor jongens of 
meisjes? 
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Iedereen weet wat een eenhoorn is, 
maar niemand heeft er ooit een in het 
echt gezien. Het is een fantasiedier,  
dat nooit echt heeft bestaan of lang 
geleden is uitgestorven. Hoe denken 
de leerlingen dat een eenhoorn  
eruitziet? Laat ze ter inspiratie de 
voorbeelden van de sprookjesachtige 
en de stoere eenhoorn uit het boek 
zien. Daag ze uit om hun fantasie  
te gebruiken bij het tekenen en  
knutselen van hun eenhoorn of  
fantasiedier. Ook kunnen ze een  
korte beschrijving maken waarin ze 
vertellen hoe het dier heet, waar hij 
woont en wat hem zo bijzonder  
maakt. 

LESSUGGESTIE 3

Geen eenhoorn is hetzelfde
Ontwikkelingsgebied: 
creatieve ontwikkeling 

Nodig: pen, papier, potloden, 
stiften, of andere knutsel-
spullen. 

Duur opdracht: 
30 tot 50 minuten 

Individueel 

Kerndoelen: 2, 4, 8, 54 

COLOFON Deze lesbrief is een uitgave van Em. Querido’s Uitgeverij/Singel Uitgeverijen   
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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Ik meen het,’ zegt Miep. Ik sla ze in elkaar!’ ‘Wie?’ vraagt Juultje. ‘Die jury!’ roept 

Miep. ‘Haha,’ zegt iedereen. ‘IK MEEN HET!’ brult Miep. Haar kom kolkt ervan.

Miep is ............................................................................................................................................................................................................................................................... . 

‘WAAAAH! VACA LIEGT! LIEGEN IN DE KRANT? MAG DAT? WAAAAH!’

Oma is ...................................................................................................................................................................................................................................op Vaca. 

Maar Tinker en Swing huppelen naast haar. Ze roepen: ‘Jihaa!’

Tinker en Swing zijn ................................................................................................................................................................................................................ . 

De dag glimt, de zon blinkt. Iedereen die het busje ziet moet lachen. Uit de raam

pjes hangen moeders met hoedjes vaders met slingers en zes kinderen: een zebra, 

een pony, twee hengsten, een zeepaard in een kom en een paardje met goudkleu

rig haar, en ze zingen: ‘LA LA HET LEVEN IS EEN…

De kinderen en hun ouders zijn .......................................................................................................................................................................... .

WERKBLAD 1 
EMOTIEZOEKER
Vul de juiste emoties in. In de cirkel staan 
de woorden die je kunt invullen. Streep het 
woord weg als je het hebt gebruikt.

Blij
Boos 
Blij 

Boos
Zenuwachtig
Teleurgesteld

Boos
Blij
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Opeens staat er stroom op Ayla’s stoel. Nee – niet 

echt. Maar zo voelt het wel. Haar buik doet wrrrrr. 

En haar streepjes lijken te beven.

Ayla is .................................................................................................................................................. . 

Zoetelieve is

..............................................................................................................

als ze hoort dat ze door 

mag naar de finale. 

Vaca en Zoetelieve  

zijn  ...............................................................................

op elkaar. 

Ayla is ......................................................................

als ze niet door mag naar 

de finale. 


