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LESSUGGESTIES 
TIJGERLEZEN

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.

In de serie Tijgerlezen zijn inmiddels tientallen 
titels beschikbaar. Dit zijn de nieuwste:
•  Bob Popcorn – de popcorn spion van  

Maranke Rinck
•  Die kleine is Don, de lange is Sjon van  

Catharina Valckx
•  Een week bij jou, een week bij mij van Kaat  

Vrancken
•  Er was eens een koe en Hoe beroof je een bank? 

van Pim Lammers
•  Hoe ik de vissen leerde vliegen van  

Ulf Stark
•  Rotkat en Zepie van Janneke Schotveld
•  Stinkie van Tjibbe Veldkamp 
•  Wie doet er mee met de zombie race? van Simon 

van der Geest  

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
•  Fien wil een flus van Joke van Leeuwen
•  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 
•  Zondag, maandag, sterrendag van  

Anna Woltz
•  Bob Popcorn van Maranke Rinck
•  Dief in de straat! van Anke Kranendonk 
•  Miss Eenhoorn van Edward van de Vendel

•  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.

De moeilijkheidsgraad van de opdrach-
ten in deze lessuggesties verschilt ook. 

Sommige opdrachten kunnen al uitgevoerd 
worden bij de start van groep 3.  
Andere opdrachten, zoals enkele  
schrijf opdrachten, zijn geschikter voor 
kinderen die al iets verder zijn in hun 
leesontwikkeling.

De moeilijkheidsgraad van de boeken verschilt:
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Daarna legde hij uit dat hommels mooi 
en nuttig zijn en dat ze bijna voort-
durend moeten eten om te kunnen 
vliegen, omdat ze zo dik zijn, en zo 
zwaar.

LESSUGGESTIE 1

Doe de  
 
hommelquiz
Vertel aan de klas dat hommels heel 
nuttige dieren zijn. Ulfs opa weet daar 
alles van en daarom zegt hij tegen 
Ulf dat hij ze niet mag vangen. Weet 
de klas veel over hommels? Na deze 
waar/niet-waar-quiz wel! Lees de  
stellingen voor en vraag of de leer-
lingen denken dat het waar is of niet 

waar. Bij waar gaan ze staan, bij 
niet-waar blijven ze zitten. 

Vertel daarna wat het  
goede antwoord is en 

lees de uitleg voor.  
Laat de leerlingen  
zelf bijhouden hoe-
veel vragen ze goed 
hebben.

 1  Als je in februari, maart of april  
 een hommel ziet vliegen, is dat  

een koningin. Waar of niet waar? 
Dit is waar. Alleen koninginnen  
overleven de winter en stichten het 
jaar daarna een nieuwe kolonie.  
In mei worden de eerste werksters 
geboren, die lijken op de koninginnen, 
maar zijn een stuk kleiner. Een koningin 
legt eieren en een werkster helpt  
haar vooral met het bouwen van het 
nest. 

 2 Er zijn verschillende soorten  
 wespen, zoals de gewone wesp 

of een Europese hoornaar, maar er  
is maar één soort hommel. Waar of 
niet waar? 
Dit is niet waar. Wereldwijd zijn er 
meer dan 250 soorten en in Neder-
land zijn er 29 soorten gezien. De 
‘gewone’ hommel kent ook al zes 
verschillende soorten. De aardhommel, 
de tuin hommel, de akkerhommel, de 
steenhommel, de boomhommel en de 
weidehommel. Ze zien er allemaal net 
even anders uit en het is best lastig om 
de verschillen te zien.

OVER HET BOEK
De opa van Ulf is een bezig bijtje. Hij is altijd  
van alles aan het doen in de tuin en hakt stapels 
hout. Opa vindt het de hoogste tijd dat Ulf  
hem een handje komt helpen en hij zet hem  
aan het werk. Ulf krijgt allerlei klusjes van opa, 
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Hij lijkt 
opa’s slaafje wel! Gelukkig komt zijn andere opa 
hem redden. 

HOE IK DE VISSEN 
LEERDE VLIEGEN

Auteur: Ulf Stark,  
vertaald door Edward van 
de Vendel
Illustrator: Lars Deltrap
Uitgeverij: Querido  
Kinderboeken, 2020 
ISBN: 978 90 451 2534 3

Onderstaande  

lessuggesties  

zijn met name  

geschikt voor leer-

lingen in groep  

4 tot en met 6. 

Ontwikkelingsgebied: 
oriëntatie op jezelf en de 
wereld

Duur opdracht: 20 minuten

Klassikaal



Toen bevrijdde hij de hommel, die 
helemaal draaierig geworden was en alle 
kanten op fladderde. 
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 3 Bij het bestuiven van een bloem 
 bijt de hommel in de bloem.  

Waar of niet waar?
Dit is waar. Als je goed kijkt (bijvoor-
beeld met een vergrootglas) kun je 
een kleine tandafdruk zien in de  
bloemen die al zijn bestoven. Zo weet 
de hommel ook precies welke bloem 
hij al heeft gehad en waar dus geen 
nectar en stuifmeel meer te halen valt. 
Het bestuiven van bloemen en plan-
ten is heel belangrijk, want daardoor 
gaan appels en tomaten bijvoorbeeld 
groeien. Hommels zijn heel goed in het 
bestuiven. Omdat ze zo’n harig en dik 
lijf hebben, blijven de stuifmeelkorrels 
daar goed in hangen als ze van bloem 
naar bloem vliegen. 

 4 Een hommel kan beter tegen  
 kou dan een bij. Waar of niet 

waar?
Dit is waar. Zijn vacht is dikker en  
beschermt hem goed tegen de kou.  
Hij heeft miljoenen haren op zijn lijf  

en dat vachtje houdt ook 
warmte vast die hij zelf op-
wekt als hij vliegt. Hommels 
kunnen dus goed tegen kou 

en daarom kun je ze al vanaf  
februari tegenkomen in de tuin.  

 5 Een hommel kan je niet steken.  
 Waar of niet waar?

Niet waar, een hommel kan wel ste-
ken. Ze kunnen zelfs meerdere keren 
steken en gaan daar niet dood aan. Ze 
doen het alleen bijna nooit. Alleen in 
heel zeldzame gevallen om hun nest te 
beschermen bijvoorbeeld. 

 6 De hommel heeft een supergoeie 
 manier om het stuifmeel van zijn 

vacht af te halen. Hij heeft namelijk 
kleine kammetjes aan zijn poten. Waar 
of niet waar? 
Dit is waar. Met zijn achterpoten kan 
een hommel het stuifmeel goed ver-
zamelen, maar er zit ook een soort 
kammetje aan. Dit kun je niet met het 
blote oog zien, maar wel onder een 
microscoop. 

 7 De hommel is familie van de bij 
 en maakt net als de bij een 

honingraat met honing. Waar of niet 
waar? 
Waar en niet waar. Ze maken geen  
honingraten, maar een nest. Vaak is 
dat een hol onder de grond, een gat 
in een muur of een oud vogelnestje. 
Hommels nemen wel stuifmeel en  
nectar mee terug naar het nest en  
maken daar een heel klein beetje  
honing van, zodat de koningin ervan 
kan eten als ze de eieren uitbroedt. 

 8 Hommels maken bijna geen  
 geluid en vliegen stilletjes van 

bloem naar bloem. Waar of niet waar?
Dit is niet waar. Je hoort ze vliegen  
als ze in de buurt zijn. ‘Hommelen’ 
is ook een Oudhollands woord voor 
gonzen, brommen of zoemen, daarom 
heten deze dieren zo! Ze maken het 
geluid met hun vleugels die trillen.  
Als ze in een bloem zitten, doen ze 
dat nog een tandje harder, zodat het 
stuifmeel lostrilt. 
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‘Gustav, mag ik je vragen waarvoor je je 
slaafje wilt gaan gebruiken? Moet hij je 
helpen om jasjes en broeken te naaien?’
‘Nee, ik dacht vooral om hem in het  
rond te draaien en daarna de lucht in te 
gooien,’ zei andere opa. 
Toen pakte hij mijn handen vast en 
zwierde mij drie keer in het rond. 
Daarna gooide hij me omhoog en ving 
me op in zijn armen.
‘Zo,’ zei hij, ‘nu ben je vrij. Ik ben 
namelijk tegen slavernij.’
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Ulf omschrijft zijn ene opa als klein,  
dik en boos en zijn andere opa rookt 
sigaren en lijkt op een oude engel  
met een hoed op. Deel de werk bladen 
uit en vraag aan de leerlingen of zij 
hun familieleden of vrienden ook  
kunnen omschrijven in een aantal 
woorden. Neem de omschrijving  

van de opa’s van Ulf als voorbeeld  
en bespreek de tips op het werkblad 
om leerlingen op weg te helpen. 
Is iedereen klaar? Bespreek kort wat 
de leerlingen hebben opgeschreven. 
Vraag de klas eventueel ook om  
elkaar of jou te omschrijven in drie 
woorden. 

LESSUGGESTIE 2

Zo ben jij! 
Ontwikkelingsgebied: 
taalvaardigheid

Nodig: het werkblad Dit ben 
jij (voor elke leerling één)

Duur opdracht: 10 minuten

Individueel 
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Opa zette zijn zonnebril op en neuriede 
tevreden. Af en toe haalden we een vis 
op. Toen we vier baarzen en één bliekje 
hadden gevangen, zei opa dat het genoeg 
was.
‘Hoezo?’ zei ik. ‘Het gaat net zo goed.’
‘Je moet nooit meer vis vangen dan je 
nodig hebt,’ zei hij.
Toen pakte hij een sigaar uit zijn 
vestzak, stak hem aan en maakte een 
kringeltje van rook. Hij stak zijn linker 
ringvinger erdoorheen en keek naar de 
hemel.
‘Waarom doe je dat?’ vroeg ik.
‘Dat is een soort groet aan je oma,’ zei 
hij.

✐

TIPS  
om aan te denken: •  Hoe ziet iemand eruit? Wat valt je op?•  Wat doet die persoon vaak of graag? •  Wat vind je van die persoon  (lief, grappig, chagrijnig)? 

Ulf omschrijft zijn ene opa als klein, dik en boos en zijn andere opa rookt sigaren en  
lijkt op een oude engel met een hoed. Hoe zou jij je vrienden en familie omschrijven?  
Vul in wie je kiest en gebruik steeds drie woorden om hem of haar te omschrijven.  

WERKBLAD

Dit ben jij! 

Wie? Naam:

1. 

2.

3.
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2.

3.
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2.

3.
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Opa roeide bijna helemaal tot bij de 
vuurtoren.
Daar ging hij voor anker. En we deden 
allebei een worm aan een haak, we 
spuugden en we gooiden onze hengels 
uit. 

Lees onderstaand fragment voor uit Hoe ik de vissen leerde vliegen en  
vertel erbij dat het midden in de nacht is als Ulf en zijn opa op pad gaat:

We gingen naar opa’s werkschuur en haalden twee hengels, een schop en 
een leeg verfblik. Andere opa floot de hele tijd zo zachtjes dat je het bijna 
niet hoorde. Hij floot: ‘We moeten toch niet slapen als de avond valt.’ 

Gewone dingen leken als hij erbij was op een avontuur, daar was hij heel 
goed in.
‘We gaan wormen opgraven,’ zei hij. ‘Wat een geluk dat het net geregend 
heeft.’ De sterren stonden bleek aan de hemel. En in de baai voer een hout-
schip voorbij, met verlichte lantaarns.

We gingen eerst naar de composthoop van de meester. Daar vonden we 
drie wormen. Daarna liepen we naar de mesthoop van Karl Österman. Ik 
moest graven, want opa had zijn nette pak aan. Ik deed nog vier wormen in 
de pot.
‘Dat is wel genoeg,’ zei andere opa. ‘Kijk dan toch hoe wonderbaarlijk mooi 
het is!’ ‘Ja,’ zei ik, want het was waar!

Precies op het moment dat wij wegroeiden kwam de zon op. Hij kleurde de 
wolken als de binnenkant van een schelp. De meeuwen vlogen schreeuwend 
rond.
En de sterns doken uit de lucht naar beneden en maakten zich klaar om vis 
te gaan vangen.

LESSUGGESTIE 3

Vissen in de nacht 
Ontwikkelingsgebied: 
creatief

Nodig: schoenendoos en 
ander knutselmateriaal om 
een kijkdoos van te maken 

Duur opdracht: 30 tot 60 
minuten

Klassikaal en individueel
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Vraag aan de leerlingen wat ze voor 
zich zien als ze aan dit nachtavontuur 
denken. Hoe ziet het eruit als je als de 
zon opkomt, gaat vissen in een bootje? 
Laat de leerlingen hierna zelfstandig 
een kijkdoos maken naar aanleiding 
van dit fragment uit het verhaal van 
Ulf. 

Tips voor ze aan de slag gaan:
•  Vraag hoe het water en de lucht 

eruitzien in het donker of als de zon 
net opkomt? Welke kleuren passen 
daarbij? Laat ze nadenken over de 
achtergrond en zijkanten van de  
kijkdoos. Welk materialen passen 
daar het beste bij?

•  Alles mag! Leerlingen hoeven niet 
letterlijk dit fragment uit te beelden. 
Ze kunnen juist ook het water  
induiken en vissen knutselen die  
‘s nachts ineens een bootje zien  
aankomen. Daag leerlingen uit om  
na te denken over een origineel  
idee.  

•  Hebben de leerlingen geen 
schoenen dozen thuis? Het kan ook 
met een heel grote doos (die ze in 
een groepje versieren) of in een  
luciferdoosje.

•  Houden sommige leerlingen niet 
van tekenen? Laat ze plaatjes uit 
tijdschriften knippen of van internet 
halen (en printen). 

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!

‘Nu moeten we heel stil zijn,’ zei hij.  
‘Dat is het mooiste van alles.’
We staarden naar de kurk en zwegen.  
We hoorden de golfjes tegen de boot 
klotsen en intussen klom de zon steeds 
hoger. 
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