
Over het boek:
Jonas en Nina hebben het niet gemakkelijk thuis. Sinds hun ma 
haar werk kwijt raakte, is ze bijna elke dag dronken en boos. ‘Dat 
is de drankdraak,’ zegt Nina.  

Jonas gelooft haar niet, maar dan … krijgt hij een nieuwe bril. 
Als hij die opzet, ziet hij heel vreemde dingen. Ma’s draak 
bijvoorbeeld. Groot, griezelig en heel boosaardig.  

Over deze lestips:
‘Klier-pier-pokkenmier’ gaat over (anders) kijken en zien, en 
over verslaving. De bedoeling van dit lespakket is drieledig:

• De leerlingen duidelijk maken dat mensen die naar 
hetzelfde kijken niet altijd hetzelfde zien. Concreet: twee 
mensen die hetzelfde meemaken, ervaren dat ook niet altijd 
op dezelfde manier.

• De leerlingen wijzen op het gevaar van alcohol en andere 
drugs die de manier van waarnemen/zien/ervaren (meestal 
negatief) beïnvloeden.

• De leerlingen leren omgaan met confl icten die voortvloeien 
uit verschillende zienswijzen/ervaringen.

Thema’s: anders zien/zijn, verslaving, huiselijke problemen

Doelgroep: 5de en 6de leerjaar / groep 7 en 8

Over de makers: 
Ingrid Verhelst groeide op in Waasmunster, en woont nu in Gent. 
Ze studeerde Public Relations, kwam via haar passie voor theater 
in de literatuur terecht, en werkt als schrijfdocent. Ze schrijft 
voor volwassenen en voor kinderen. 

Martine Van Audenhove woont eveneens in Gent, maar ze 
groeide op in Zutendaal. Na haar studies biologie greep ze terug 
op haar grote passie: tekenen. Nu combineert ze een deeltijdse 
job in de natuursector met allerhande tekenopdrachten. Als je 
haar tegenkomt, is de kans groot dat ze met pen en papier aan 
de slag is. En dan tekent ze jou misschien wel! 
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Eindtermen 
Mens en Maatschappij:

1.2 De leerlingen kunnen beschrijven 
wat ze voelen en wat ze doen in een 
concrete situatie en kunnen illustreren 
dat zowel hun gedrag als hun gevoelens 
situatiegebonden zijn

1.4 De leerlingen kunnen in concrete situaties 
verschillende manieren van omgaan 
met elkaar herkennen, erover praten en 
aangeven dat deze op elkaar inspelen.

Eindtermen 
Mens en Maatschappij:

2.9 De leerlingen kunnen beschrijven 
wat ze voelen en wat ze doen in een 
concrete situatie en kunnen illustreren 
dat zowel hun gedrag als hun gevoelens 
situatiegebonden zijn.

2.10 De leerlingen kunnen situaties en  
verschillende manieren van omgaan 
met elkaar herkennen, erover praten en 
aangeven dat deze op elkaar inspelen.

Introductie: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet …
Je kijkt met je ogen, maar je ziet eigenlijk met je hersenen. Wat je ziet, wordt bepaald 
door wie je bent (een vluchteling uit een arm land ziet een huis dat voor ons heel 
gewoon is, waarschijnlijk als heel luxueus), door wat je weet (voor wie nooit een 
schildpad zag, ziet zo’n beest op de weg eruit als een mooie steen) en ook door je 
humeur (ben je goedgezind, dan lijken de dingen meestal mooier dan wanneer je triest 
of boos bent). De meeste mensen ervaren hun manier van zien als de enige juiste, en 
dat is vaak een bron van ruzie.

• Toon de leerlingen de tekening van bijlage 1 en vraag wat ze zien. Sommige 
kinderen zullen er misschien een kerstboom in zien, de anderen pacmans, 
bijtmondjes, grijpertjes … Niets is fout.

• Ga vervolgens naar deze site:
http://www.webkwestie.nl/optische%20illusies/Opdracht.htm
Laat de leerlingen kijken naar nummer 3 (ambigue fi guren). 

Deze voorbeelden bewijzen dat de eigen manier van kijken niet noodzakelijk de enige 
juiste is. 

• Kennen de leerlingen zelf ook voorbeelden van zaken die op verschillende 
manieren te bekijken/te zien zijn? Denk aan wolkenfi guren, gezichtsuitdrukkingen, 
andere schrifttekens, oude toestellen zoals een antieke ploeg …

• Hadden ze ooit ruzie omdat ze de dingen anders zagen/ervoeren dan de mensen 
uit hun omgeving? Hoe losten ze dat op? Dat kan in verschillende contexten zijn, 
bijvoorbeeld tijdens een voetbalwedstrijd over de beslissing van de scheidsrechter, 
de juf in de klas die jouw ‘o’ leest als een ‘a’ …

Vervolgens kan je ook de andere optische illusies laten zien. Het is leuk om te doen, en 
het toont aan dat we niet altijd zien wat er staat… 

Vervormers
Laat de leerlingen kijken door iets waardoor ze de wereld ‘anders’ zien: door een bril 
met te sterke, te zwakke, verkleurende of deels beplakte glazen, een caleidoscoop, 
een verrekijker, een microscoop … Sommige zaken kunnen ook in de klas worden 
geknutseld. Brillen maak je bijvoorbeeld heel makkelijk van toiletrolletjes. Vinden ze de 
wereld door een bril, caleidoscoop … mooier/leuker? Of net niet? Waarom?

Geef de leerlingen vervolgens een opdracht waarbij ‘goed zien’ belangrijk is. Een draad 
door een naald steken, een bal in een emmer gooien, iets foutloos intikken, leesbaar 
schrijven, fi lm kijken … Laat ze dat doen met de vervormer voor hun ogen. Hoe voelt 
het nu om de wereld ‘anders’ te zien (te ervaren)? Leuk of niet leuk? Makkelijk of 
ongemakkelijk? Kennen ze iemand met een (visuele) beperking? 

Leg nu de link met het boek Klier-pier-pokkenmier. Jonas ziet niet goed, en heeft een 
bril nodig. Voor het eerst een bril dragen, is meestal tamelijk raar, omdat die bril je 
vertrouwde wereld ‘anders’ maakt. Bij Jonas is het extra raar omdat hij een foute bril 
meekreeg die de dingen vergroot. 

Lees het fragment uit Klier-pier-pokkenmier waarin Jonas voor het eerst de wereld 
bekijkt met zijn bril (pagina 13-15) en vervolgens het fragment waarin hij het ontbijt 
klaarmaakt (pagina 49-50). 

Laat de klas de illustraties zien van ma, bekeken met en zonder bril (pagina 11) en van 
de dieren uit de zoo (eveneens bekeken met en zonder bril – pagina 57).

• Zitten er brildragers in de klas? Hoe ervaren zij het verschil tussen kijken mét en 
kijken zonder bril? 

• Laat de niet-brildragers even door een echte (maar niet voor hen gemaakte) bril 
kijken. Wat zien zij nu? 
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• Er zijn een pak mensen die een bril of lenzen nodig hebben, en die niet dragen. Of 
die hun bril enkel opzetten in de auto of in de fi lmzaal. Wat vinden de leerlingen 
daarvan? Vraag naar voorbeelden van ‘alles scherp zien is beter’ en voorbeelden 
van ‘slecht zien is beter’. 

• Kennen ze activiteiten/beroepen waarvoor goed kunnen zien nodig is? Welke?
• Kennen ze activiteiten/beroepen waarvoor slecht of vervormd zien beter is? 
• Mensen kunnen bijziend zijn, verziend, kleurenblind. Ze kunnen een verstoord 

dieptezicht hebben of vliegjes voor hun ogen zien dansen … Weten de leerlingen 
wat dat inhoudt? 
Laat hen de voorbeelden van bijlage 2 zien en laat hen beschrijven wat de foto’s 
inhouden. 

Knoeien met je hersenen
Wie alcohol (of drugs) gebruikt, knoeit met zijn hersenen. Jonas’ moeder wordt van 
het drinken triest en boos, en ze ziet dingen die er niet zijn (achtervolgers). Lees het 
fragment voor waarin ma het heeft over zatte wortelen (pagina 15), vervolgens het 
fragment waarin Jonas en Nina het hebben over afkicken (pagina 88-91).

Ga even in op het idee dat er dingen zijn die ‘bestaan’, maar die je eigenlijk niet kan 
zien. Maak kaartjes met volgende concepten en laat de leerlingen die sorteren als 
‘zichtbaar’ of ‘onzichtbaar’: grenzen, bacteriën, lucht, een walvis, een ziel, verdriet, 
muziek, een ongeboren baby, een mierenei, een hartaanval, elektriciteit, taal, de tafel 
van vijf … 

Drink je te veel alcohol, dan weet je niet meer wat zichtbaar is of niet, het lijkt het of 
je hersenen een beetje gek worden. Kennen de leerlingen nog andere zaken waardoor 
hersenen een beetje gek worden? 

Dingen zien die er niet zijn, is lastig. Maar dingen NIET zien die er wel zijn, is zeker 
even moeilijk. 

Spel 1: Maak een hindernissenparcours (bijvoorbeeld met stoelen). Laat de leerlingen 
het parcours bekijken, doe hen daarna een blinddoek om (of laat hen hun ogen 
dichthouden) en laat hen het parcours lopen. De bedoeling is zo weinig mogelijk 
hindernissen te raken.

Spel 2: De brug van Jonas was een zichtbare lichtstreep. Acteurs in improvisatietheater 
hebben meestal alleen een decor in hun hoofd, en ze maken dat decor zichtbaar voor 
het publiek door de manier waarop ze spelen. 

Leuk om te proberen: 

• Op een imaginaire stoel gaan zitten.
• Een imaginaire deur openen en sluiten.
• Een imaginaire bal in een doel schoppen.
• Een imaginaire tafel dekken.

Van spel 2 kan je makkelijk een uitbeeldspel maken. Geef de leerlingen kaartjes met uit 
te beelden voorwerpen. De anderen moeten dan raden wat er uitgebeeld wordt. 

Leg nu terug de link met het verhaal. Lees het fragment voor waarin Jonas voor het 
eerst ma’s draak ziet (pagina 41-42).

• Is die draak echt of bestaat hij alleen in de verbeelding van Jonas? 
• Hebben ze zelf ook al meegemaakt dat ze dingen zien die er niet echt zijn? 

Bijvoorbeeld na het lezen van een griezelig boek? 

Laat de klas kijken naar het fi lmpje https://www.druglijn.be/drugs-abc/alcohol/
veelgestelde-vragen/mag-ik-mijn-dochter-van-tien-alcohol-laten-proeven (duurt 
nauwelijks een halve minuut) en laat hen erover praten. Is dit grappig of niet? Is het 

Eindtermen 
Eindtermen Wetenschappen en techniek:

1.17 De leerlingen kunnen gezonde en 
ongezonde levensgewoonten in verband 
brengen met wat ze weten over het 
functioneren van het eigen lichaam.
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normaal dat kinderen alcohol krijgen of niet? 
Leg de leerlingen uit wat alcohol met het lichaam en met de hersenen doet. Een goeie 
leidraad hiervoor is https://www.youtube.com/watch?v=EmnEgDf1cyM (alcohol en het 
puberbrein). Niet om te laten zien, maar om er info uit te plukken. 

Om te weten te komen wat ze precies over alcohol weten, kan je de alcoholquiz van 
bijlage 3 maken. 

Wil je de leerlingen eventjes laten ‘proeven’ van dronken zijn, laat hen dan rondtollen, 
walsen of koprollen maken tot ze gaan duizelen. Stel dan de volgende vragen: Hebben 
ze zelf ooit al alcohol gedronken? Zouden ze het nog doen, nu ze er wat meer over 
weten? 

Je kan nadien nog dieper ingaan op het aspect alcohol. Hiervoor kan je gebruikmaken 
van het pakket Lol zonder Alcohol: http://www.acoolworld.be/school/.

Draken 
De draak van Jonas’ moeder wordt woest en wakker van alcohol. Draken kunnen ook 
woest worden van andere zaken: onrecht, ruzie, oorlog … 

Lees het fragment voor waarin Nina het voor het eerst heeft over de draak (pagina 6). 

• Voor Nina is de draak een ander woord voor ‘ambetant’. Nina gebruikt het woord 
fi guurlijk. Op een bepaald moment heeft ze het ook over de kater van ma. Dat is 
natuurlijk geen echte poes. Ook daar spreekt Nina fi guurlijk. 
Kent iedereen het verschil tussen letterlijk en fi guurlijk?

• Kunnen ze zelf voorbeelden geven van letterlijke en fi guurlijke betekenissen van 
een woord? 

• Begrijpen ze volgende uitdrukkingen waarbij woorden fi guurlijk worden gebruikt?
- tegen de lamp lopen = betrapt worden
- in de haren vliegen = ruzie maken
- de draad kwijt zijn = bij het spreken niet meer weten waar men was
- een boom van een kerel = forsgebouwd zijn
- over woorden struikelen = haperen tijdens het spreken
- een kater hebben = ziek zijn omdat je te veel gedronken hebt
- een toontje lager zingen = minder brutaal zijn

Laat de leerlingen hun eigen persoonlijke draak tekenen (zie bijlage 4 voor een 
instructieblad voor de kop) in een situatie waar zij (en hun draak) woest en wakker van 
worden. 

Eindtermen 
Eindtermen Nederlands:

6.1* De leerlingen zijn bereid om op hun 
niveau:
- bewust te refl ecteren op taalgebruik en 

taalsysteem;
- van de verworven inzichten gebruik te 

maken in hun talig handelen

1.6 De leerlingen kunnen tactiele, visuele 
impressies, ervaringen, gevoelens en 
fantasieën op een beeldende manier 
weergeven.

Wel of niet willen zien
Soms is de werkelijkheid zo vervelend of triest dat je die liever niet ziet. Jonas’ ma 
probeert aan al dat vervelende te ontsnappen door te drinken. 

• Waarom is ze beginnen te drinken?
• Helpt het drinken Jonas’ ma om die dingen te vergeten? Waarom wel of niet?
• Hebben zij ook iets dat ze liever niet wilden weten of onthouden? Hoe lossen ze dat 

op? 

Lees het fragment voor van Jonas in de ambulance (pagina 76-78). Hier wordt de draak 
voor Jonas helemaal echt. Dat komt omdat hij half verdoofd is door de pijn en door 
medicatie. Pijn en medicatie hebben soms hetzelfde effect als alcohol. 

De leerlingen gaan nu zelf aan de slag met het concept van de draak. Ze gaan zelf 
een sprookje maken. Op de volgende pagina staat het begin. De rest van het sprookje 
schrijven de leerlingen zelf, maar … er moet een draak in voorkomen die uiteindelijk 
de problemen zal oplossen … 

Eindtermen 
Eindtermen Nederlands:

3.5 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= structureren) de informatie ordenen die 
voorkomt in voor hen bestemde verhalen, 
kinderromans, dialogen, gedichten, 
kindertijdschriften en jeugdencyclopedieën.

4.4 De leerlingen kunnen voor een gekend 
persoon een verslag schrijven van een 
verhaal, een gebeurtenis, een informatieve 
tekst.
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Drakensprookje:
Er was eens een land waar dromen werkelijkheid werden. De mensen die 
er woonden, vonden dat fantastisch. Droomden ze van een schattige puppy, 
dan werden ze gewekt door een kwispelende hond. Aten ze in hun dromen 
slagroomtaart, dan werden ze wakker in een bakkerij. Iedereen was super 
tevreden, behalve … (NAAM naar keuze). 

NAAM droomde nooit lekker. NAAM droomde altijd van (zelf invullen) en dat 
was nu precies het enige waarvoor ze/hij echt bang was. 

Laat de leerlingen hun eigen sprookjes voorlezen in de klas. Bespreek overeenkomst 
en verschillen. Leg dan opnieuw de link naar het boek. Jonas heeft ook dingen die hij 
liever niet ziet. Hij is niet dom, en hij is al elf jaar. Hij wéét dus dat er geen echte draak 
is bij hem thuis. Toch wil hij geloven in die draak, en hij wil ook dat zijn pa en Nina in 
de draak geloven.

• Waarom? 
• Heb jij dat ook al meegemaakt? Dat je dingen weet die je eigenlijk niet wil geloven. 

Bijvoorbeeld: ruzie thuis – pa en ma die willen scheiden – iemand die je erg graag 
ziet die heel ziek is … 

Ruzie
Vat de kern van het verhaal nog even samen. Door het drinken ziet de ma van Jonas 
dingen die er niet zijn. Dat is één van de redenen waarom ze boos wordt en ruzie maakt. 
Jonas ziet met zijn (foute) bril eveneens een vervormde wereld, maar hij kiest daarvoor, 
omdat hij liever de schuld geeft aan een draak dan aan zijn mama. 

Dit is een uitstekend uitgangspunt voor een discussieronde. Ruzie ontstaat meestal 
omdat twee partijen iets anders zien of voelen, en omdat elke partij denkt dat wat hij 
zag of voelde, het juiste is. De voorbeelden rond optische illusies bewezen dat er soms 
geen goed of fout is.

• Laat de leerlingen voorbeelden geven van ruzies die ze zich herinneren. Hadden ze 
die ruzies kunnen vermijden (of oplossen) als ze zich niet zo hadden vastgebeten in 
goed of fout? 

• Ruzies zijn er niet alleen thuis. Ook landen maken ruzie (oorlog/terreur), en ook 
die ruzies vloeien meestal voort uit het feit dat bepaalde zaken op een andere 
manier ervaren (gezien) worden. Lees een actueel stukje voor uit de krant (over de 
visie op vluchtelingen, de visie op krakers, de visie op geloof). Laat de leerlingen 
hun mening verwoorden, hun standpunt bepalen. En laat ze daarna proberen om 
het tegenovergestelde standpunt in te nemen. 

• Zijn de leerlingen op de hoogte van nog andere (wereld)confl icten? Kunnen ze daar 
een oplossing voor verzinnen (die te maken heeft met anders zien)? 

• Hoe zou de wereld eruitzien door hun favoriete toverbril? 
Hoe zou de wereld zijn, bekeken door de toverbril van iemand uit een andere 
cultuur?

Verdeel de klas in vijf groepjes. Groep 1 leeft in de Sahara (bedoeïenen) , groep 
2 leeft aan de polen (Eskimo’s), groep 3 leeft in het Braziliaanse regenwoud 
(indianen), groep 4 leeft op de maan (aliens), groep 5 trekt rond (zigeuners). Laat 
de leerlingen onderling uitzoeken hoe de wereld waarin ze terechtkwamen eruitziet. 
Laat hen denken/voelen/kijken als een bedoeïen, Eskimo … Wat kan er beter? Wat 
is er perfect? Zou iemand uit zo’n andere cultuur gelukkig kunnen zijn bij ons? 
Wat zouden wij kunnen doen om hen hier gelukkig te maken … Laat de leerlingen 
een ‘samenleving’ tekenen/bouwen/spelen zoals zij denken dat die er in hun gebied 
uitziet. 

Eindtermen 
Eindtermen sociale vaardigheden:

1.2 De leerlingen kunnen in omgang met 
anderen respect en waardering opbrengen.

Eindtermen 
Eindtermen Mens en Maatschappij:

2.8 De leerlingen kunnen illustreren dat 
verschillende sociale en culturele groepen 
verschillende waarden en normen 
bezitten.
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Bijlage 1
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Bijlage 2

Dubbel zien

Wazig zien
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Bijlage 2

Kleurenblind

Geen dieptezicht

Het linkeroog ziet een ander beeld dan het rechteroog. De twee beelden schuiven over 
elkaar en tonen ons wat we moeten zien. Dit kan je uitleggen aan de leerlingen door een 
eenvoudige test. Ze houden een vinger in het midden van het gezicht. Daarna openen ze 
eerst het enkel linkeroog en dan enkel het rechteroog. De leerlingen zullen zien dat de 
vinger van rechts naar links springt.
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Bijlage 2

Vlekjes voor de ogen

Verziend en bijziend
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Alcoholquiz
1. Welke van de drie volgende dranken bevat er
 alcohol:

 breezer – Irish Coff ee – gemberlimonade?

2. Hoe noemt men een chocoladesnoepje met
 drank erin:

 een bierbonbon - een likeurpraline - een winegum?

3. Soms wordt er ook alcohol gebruikt in gerechten.
 Vlees bijvoorbeeld wordt soms overgoten met 
 alcohol, en die alcohol wordt dan in brand
 gestoken. Hoe noemt men dat:

 larderen – barderen – fl amberen?

4. Vanaf welke leeftijd mag men in België alcohol
 kopen/drinken:

 12 – 16 – 18?

5. Hoe noemt men een drankje voor het eten:

 digesti ef – combusti ef – depressief – aperiti ef?

6. In welke van de volgende godsdiensten is het
 drinken van alcohol verboden:

 jodendom – katholicisme – islam?

7. Wat bevat het meeste alcohol:

 een liter bier – een liter melk – een liter wodka? 
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