
Over het boek:
Bo en Jo hebben een winkel vol dieren. Eén van hen is Loes de poes. Ze droomt van een 
eigen baasje. Maar niemand kiest Loes als huisdier. Andere katten zijn mooier dan zij. 
Ik moet slim zijn, denkt ze. Ze heeft een plan. ’s Nachts springt Loes uit haar kooi en 
glipt de badkamer binnen. Zal het plan werken?

Over deze lestips:
In deze lestips staan de domeinen Nederlands, Muzische Vorming en Wereldoriëntatie 
centraal. Via hoekenwerk werken de kinderen grondig rond verschillende inhoudelijke 
aspecten uit het boek. Daarna kan je kiezen uit diverse activiteiten, die onder meer 
gaan over mediawijsheid, een creatieve dieren-reclamespot maken, informatie opzoeken 
en verzamelen rond (huis)dieren, …

Doelgroep:  1ste en 2de leerjaar / groep 3 en 4 

Thema’s: dieren, boeken, taal

Over de makers: 
Frank Geleyn is opgegroeid in Handzame en woont in Torhout. In de lagere 
school kreeg hij de schrijfmicrobe al te pakken. Hij studeerde Romaanse talen aan 
de universiteit en geeft les in het middelbaar onderwijs. Door voor te lezen aan 
zijn kinderen, Tim en Sam, kreeg hij zin om zelf een kinderboek te schrijven. Hij 
debuteerde in 2003 met Ik zwijg, een boek over pesten dat op de longlist van de 
Boekenleeuw stond. Een tiental boeken volgden, zowel jongerenromans als boeken voor 
eerste lezers. Frank sleepte al meerdere nominaties in de wacht.   
www.frankgeleyn.be

Claudia Verhelst is geboren in 1974 en woont in Kruibeke. Ze studeerde Toegepaste 
grafiek en Illustratie aan het Sint-Lucas Instituut in Antwerpen en studeerde in 1996 
af. Sindsdien werkt ze als freelance illustrator. Ze illustreert voornamelijk tijdschriften 
en boeken voor kinderen. Haar boeken zijn vertaald in het Koreaans en Chinees. 
Claudia haalt haar inspiratie vooral uit haar dochters Kato en Loes, haar omgeving, 
reizen, lesgeven en boeken. Ze geeft les in het jeugdatelier van de academie van Temse. 
Ze houdt ervan om vrolijke tekeningen en schilderijen te maken in felle kleuren, met 
heel veel details. Verder is ze gek op boeken, blikken speelgoed, oude kerstballen en 
marsepein. 
claudiaverhelst.blogspot.be



Instap
Lees het verhaal voor aan de klasgroep.
Bespreek tijdens het voorlezen enkele woorden: wat is een lapjeskat, hoe hoor je een kat 
spinnen, wat is een krabpaal? 
Na het voorlezen toon je de cover en de titel van het boek. Waarom is Loes een 
bijzondere poes? Wie van de kinderen zou het baasje van Loes willen zijn?

Hoekenwerk
Met dit hoekenwerk (5 hoeken) werk je inhoudelijk rond het boek. 

• Hoek 1: ik speel het verhaal na. 
Maak vooraf met kartonnen dozen en kosteloos materiaal de dierenwinkel na. Zorg 
dat de winkel een verdieping heeft, een trap en een raam. 

De kinderen spelen het verhaal na. Voor de personages kunnen ze speelgoedfiguren 
gebruiken (bv. lego, duplo …). 

Opdracht voor de lln.: 
Speel het verhaal na. 
Verdeel de rollen: Loes, Bo, Jo, het meisje met haar mama, de vrouw in een strak pak.

• Hoek 2: ik teken Loes de poes.   
Leg blanco bladeren papier en tekenmateriaal klaar. Leg het boek open op pag. 4. 
Daar staat een beschrijving van Loes. De kinderen herlezen de kenmerken. Daarna 
maken ze zelf een tekening van Loes. 

Opdracht voor de lln.: 
Lees pag. 4 in het boek.
Hoe ziet Loes eruit?
Maak een tekening van haar. 

• Hoek 3: ik kijk naar de prenten in het boek.  
Voorzie minstens één exemplaar van het boek in deze hoek. In de illustraties zijn heel 
wat dieren te ontdekken. De kinderen noteren welke dieren ze zien. Koppel er een 
telactiviteit aan door het aantal dieren te laten turven. 

Opdracht voor de lln.: 
Kijk naar de prenten in het boek.
Welke dieren vind je? 
Schrijf de naam op. 
Tel alle dieren die je ziet. 
Tip: zet voor elk dier een streepje op papier. Zo raak je de tel niet kwijt.  

• Hoek 4: ik speel met rijmwoorden. 
De kinderen zoeken zelf een dierennaam die rijmt. Nadien spelen ze een memory 
rijmspel (knip hiervoor de kaartjes uit van kopieerblad 1).

Opdracht voor de lln.: 
Loes is een poes. Hé dat rijmt! 
Zoek voor deze dieren een naam die rijmt: parkiet – hond – konijn – slang – muis 
Ben je klaar? Speel dan het memoryspel. 

Lesdoelen 
- de lln. kan een voorgelezen verhaal 

navertellen of naspelen. (hoek 1)
- de lln. leert aandachtig kijken naar 

illustraties in een boek. (hoek 3)
- de lln. verwerkt een verhaal op een creatieve 

manier. (hoek 2 en 4)
- de lln. werkt zelfstandig met een stappenplan. 

(hoek 5)

Eindtermen 
Nederlands – spreken

2.6 De leerlingen kunnen van een behandeld 
onderwerp of een beleefd voorval een 
verbale/non-verbale interpretatie brengen, 
die begrepen wordt door leeftijdgenoten.

Eindtermen 
Nederlands – lezen

3.5 De leerlingen kunnen informatie ordenen 
die voorkomt in voor hen bestemde 
verhalen, kinderromans, dialogen, 
gedichten, kindertijdschriften en 
jeugdencyclopedieën.

Eindtermen 
Muzische vorming – beeld 

1.2 De leerlingen kunnen door betasten 
en voelen (tactiel), door kijken en zien 
(visueel) impressies opdoen, verwerken en 
erover praten. 



• Hoek 5: ik knip en plak het huis van Loes.
Leg enkele prikmatten, prikpennen, stevige bladen papier en lijmstiften in de hoek. 
Maak voor elk kind van de klas een kopie van kopieerblad 2. 

De kinderen voeren zelfstandig een knutselopdracht uit. Daarvoor gebruiken ze 
kopieerblad 2.
Ze beantwoorden ook een vraag die gaat over de pictogrammen op de deur. Ze 
denken hier even over na: wat zou er achter elke deur gebeuren? Dat mogen ze 
tekenen of opschrijven. 

Opdracht voor de lln.:
- Prik de deuren met een prikpen en prikmat uit. 
 Let op, prik enkel op de dikke zwarte lijnen. 
- Vouw elk deurtje open. 
- Kleef het huis op een stevig wit blad papier. 
 Doe geen lijm op de deuren, die moeten nog open gaan.
- Weet jij wat je ziet achter elke deur? 
- Maak een tekening of schrijf een zin over wat Loes achter elke deur doet. 

Lesdoelen:
- de lln. denkt na over het gebruik van sociale 

media.
- de lln. kan een eigen mening verwoorden en 

luisteren naar de mening van een klasgenoot. 

Eindtermen
Sociale vaardigheden – 
domein relatiewijzen

1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een 
eigen mening formuleren. 

Eindtermen
ICT 

2. De leerlingen gebruiken ict op een veilige, 
verantwoorde en doelmatige manier.

Lesdoelen:
- de lln. durft zich te tonen in de klasgroep. 
- de lln. kan zich inleven in een zelf gekozen 

rol. 
- de lln. kan zich verbaal en non-verbaal in een 

spel uiten.

Eindtermen
Sociale vaardigheden – relatiewijzen

3. De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor 
iets of iemand anders.

Kringgesprek rond sociale media
De boze vrouw in de winkel maakt een foto van Loes die er gek uitziet. 
Ze wil de foto op ‘Feesboek’ en ‘Joe Tjoeb’ zetten.

Klik. Mama neemt een foto.
Ze kijkt boos naar Bo.
‘Dit zet ik op Feesboek en Joe Tjoeb.
Wat een schande!’

Dit stukje uit het verhaal kan je gebruiken om op een ongedwongen manier na te 
denken over foto’s plaatsen op sociale media. 
Laat de kinderen in een vraaggesprekje reageren: 
- Waarom zou de boze vrouw dit doen? 
- Hoe voelen Bo en Jo van de winkel zich daarbij? 
- Hoe zou Loes zich voelen? 
- Kan en mag je elke foto op internet plaatsen? 

Zoek enkele grappige foto’s van personen of dieren op het internet. Bekijk ze samen 
met de kinderen.
- Vinden de personen het leuk dat iedereen deze foto op internet kan zien? 
- Hoe zou jij je voelen? 

Koppel terug naar foto’s op de klasblog of schoolsite. 
- Welke foto’s mogen hierop komen? Wie kiest die foto’s? 

Knuffeldierendag
Een echt huisdier houden in de klas is vaak niet evident. Organiseer daarom in de klas 
een knuffeldierendag.

Elk kind brengt een knuffeldier mee. De hele dag nemen de knuffeldieren deel aan 
het klasgebeuren en zorgen de kinderen voor hun dier. De dieren mogen mee rekenen, 
een praatje slaan met een ander knuffeldier, mee spelen op de speelplaats … Hou op 
het einde van de dag een klasgesprek in de kring. Vonden de kinderen dit leuk? Wat 
vonden ze minder leuk? Wat vonden ze moeilijk? 

Wist je trouwens dat het heel zinvol is om kinderen te laten voorlezen aan hun huisdier? 
Dus, laat de kinderen elk om beurt een stukje voorlezen uit het verhaal aan hun 
knuffeldieren. Leesplezier verzekerd!



Lesdoelen:
- de lln. denkt na over de kenmerken en functie 

van een reclamespot. 
- de lln. maakt op een creatieve manier een 

eigen reclamespot. 

Eindtermen 
ICT

6. De leerlingen kunnen ict gebruiken om 
eigen ideeën creatief vorm te geven.

Eindtermen 
Nederlands – strategieën 

5.2 De leerlingen kunnen hun manier van 
luisteren, lezen, spreken en schrijven 
afstemmen op het luister- lees-, spreek- of 
schrijfdoel, en voor spreken en schrijven 
ook op de luisteraar of lezer.

Lesdoelen:
- de lln. beschrijft de verzorging van een 

huisdier. 
- de lln. oefent fi jnmotorische vaardigheden. 

Eindtermen 
Wetenschappen en techniek – natuur

1.22 De leerlingen kunnen bij de verzorging 
van dieren en planten uit hun omgeving 
zelfstandig basishandelingen uitvoeren.

Reclamespotje voor een huisdier
De kinderen maken een reclamespot waarin ze hun huisdier aanprijzen. Kinderen die 
geen huisdier hebben, kunnen hun lievelingsdier of knuffeldier aanprijzen. 

Laat hen vooraf nadenken over wat ze willen vertellen. Welke talenten heeft hun 
huisdier? Waarom is het zo’n leuk huisdier?  

Bespreek samen met de kinderen hoe jullie het reclamespotje zullen maken (filmpje 
met digitale camera, presentatie met de computer, via een toneeltje, affiche met 
woorden en foto’s …).

Elk dier zijn eigen huis 
Wie een huisdier wil, heeft daarvoor het juiste hok en spullen nodig. 

Gebruik kopieerblad 3 en kopieerblad 4 om bij enkele huisdieren te bespreken welk hok 
en welke spullen ze nodig hebben. 

Extraatje: met kopieerblad 5 kleuren en knutselen de kinderen zelf Loes de poes. Hang 
deze poezen op in de klas als versiering.  

Lichaamsdelen van dieren 
Laat de kinderen een foto van hun huisdier of een foto van een dier uit een tijdschrift 
meebrengen.

De kinderen werken in duo’s. Ze bekijken beide dieren en vergelijken de lichaamsdelen 
(de staart, de poten/de vinnen, de kop, de bek …) . Welke lichaamsdelen zijn hetzelfde? 
Welke verschillen? 

Nadien kleven ze de foto in het midden van een blad papier. Met pijlen noteren ze de 
lichaamsdelen.

Lesdoelen:
- de lln. kan de lichaamsdelen van dieren 

benoemen. 
- de lln. kan woorden neerschrijven. 

Eindtermen 
Nederlands – schrijven

4.1 De leerlingen kunnen overzichten, 
aantekeningen, mededelingen op- en 
overschrijven.

Eindtermen 
Wetenschappen en techniek - natuur

1.5 De leerlingen kunnen bij organismen 
kenmerken aangeven die illustreren dat ze 
aangepast zijn aan hun omgeving.



Lesdoelen:
- de lln. ontdekt verschillende soorten boeken.
- de lln. kan zelf een aantal kenmerken per 

boek opsommen. 
- de lln. geniet van boeken. 

Eindtermen 
Nederlands – spreken 

2.3 De leerlingen kunnen over een op school 
behandeld onderwerp aan de leerkracht 
verslag uitbrengen.

2.6 De leerlingen kunnen van een behandeld 
onderwerp of een beleefd voorval een 
verbale/non-verbale interpretatie brengen, 
die begrepen wordt door leeftijdgenoten.

Eindtermen 
Leren leren 

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze 
verschillende informatiebronnen op hun 
niveau zelfstandig gebruiken. 

Soorten boeken
In deze activiteit werken de kinderen rond verschillende soorten dierenboeken 
(weetboeken/informatieve boeken, leesboeken, prentenboeken, strips). 

De kinderen werken in groepjes van 4. Zorg dat elk kind een ander soort boek heeft. 
Ze bekijken en bespreken elk boek in hun groepje. Richtvragen: welke verschillen 
hebben de boeken, welke boeken vertellen een verhaal, welke boeken bevatten foto’s en 
tekeningen, in welke boeken staat informatie …

Nadien volgt een klassikaal moment waarbij je de boeken sorteert en de kenmerken 
samen bespreekt. Breng eventueel volgend schema aan het bord:

leesboeken prentenboeken weetboeken strips

Verhaal of 
informatie?

vertellen 
een verhaal

vertellen 
een verhaal

geven 
informatie 

vertellen 
een verhaal

Tekst of 
tekening?

tekst 
met kleinere 
tekeningen

tekst 
met grote 

tekeningen

foto’s en 
tekeningen

veel kleine 
tekening, 

stripballon

Sluit af met een stemming: welk boek vonden de kinderen het leukst? Laat de boeken 
de volgende dagen in de lees- of boekenhoek liggen, zodat de kinderen ze kunnen 
lezen.

Mogelijke titels met dieren in de hoofdrol: 
- Lees je slim (informatieve dierenreeks) 
- Kito & Boris, Aimée de Jongh (stripreeks)
- ik kies voor lies en wies, Riet Wille (afwisselend leesboek en strip)
- Saar en de poes, Riet Wille (leesboek)
- Kat en Mus redden kip, Katrien Vandewoude (leesboek)
- Meester Frank is een konijn, Moniek Vermeulen (leesboek)
- Loebas, een beer van een hond, Frank Geleyn (leesboek)
- Prinses Arabella’s schattige, grappige, grote, enge dierenboek, Mylo Freeman 

(prentenboek en weetboek)
- Vos & Goudvis, Nils Pieters (prentenboek)
- De grote hond, Andrea Hensgen (prentenboek)
- Poesje Mauw, wat doe je nou? (liedjesboek en prentenboek)
- Een heel bijzondere kat, Greet Bosschaert (prentenboek)
- Die hoed zit goed, Riet Wille (gedichtenbundel) 
- Lam en Loebas - kleine koks, Reine De Pelseneer (leesboek en kookboek)



Fotocollage maken rond het aspect ‘mooi zijn’.
Herlees samen met de klas pag. 14 en bekijk de tekening op pag. 15.

Houd een kringgesprek over het aspect ‘mooi zijn’. Hoe wil Loes zich mooier maken? 
(met valse wimpers, lippenstift, nagellak en strikjes). Wat vonden de klanten in de 
winkel hiervan? Vind jij Loes mooi met strikjes en lippenstift?

Betrek het gesprek op de kinderen zelf. Wat vind jij mooi aan jezelf? Vind jij jezelf 
mooier met strikjes, schmink, glitters, …?

Zorg voor een afgedrukte foto van elk kind. De kinderen bewerken hun eigen foto door 
gebruik te maken van stiften, kleurpotloden, knipsels uit tijdschriften, glitters, …

Je kan de kinderen ook een foto van hun huisdier laten bewerken. Dat kan leuke 
collages opleveren (denk maar een geschminkte hond of een konijn met lippenstift en 
oorbellen).

Een auteur in de klas
Auteur Frank Geleyn geeft boeiende auteurslezingen op school. Hoe komt een boek tot 
stand? Waar haalt de auteur zijn ideeën? Met een auteurslezing komt het boek echt tot 
leven in de klas! 

Via het Vlaams Fonds voor de Letteren kunnen scholen een subsidie aanvragen. 
Meer info: www.auteurslezingen.be

https://frankgeleyn.be/lezingen

Neem een kijkje op de blog van illustrator Claudia Verhelst. Je vindt er meer prachtige 
prenten van haar. http://claudiaverhelst.blogspot.be/

Lesdoelen:
- de lln. kan informatie opzoeken in 

informatieve boeken.
- de lln. maakt een beschrijving van een dier 

waarbij hij/zij zelf informatie selecteert. 

Eindtermen 
Nederlands – lezen

3.4 De leerlingen kunnen informatie ordenen 
die voorkomt in oor hen bestemde 
verhalen, kinderromans, dialogen, 
gedichten, kindertijdschriften en 
jeugdencyclopedieën. 

Eindtermen 
Leren leren 

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze 
verschillende informatiebronnen op hun 
niveau zelfstandig gebruiken.

Lesdoelen:
- de lln. denkt na over het begrip ‘mooi zijn’ en 

verwoordt zijn eigen mening.
- de lln. kent de werkvorm ‘collage maken’ en 

werkt met verschillende soorten materialen. 
- de lln. gebruikt zijn eigen creativiteit bij het 

maken van een collage. 

Eindtermen 
Sociale vaardigheden

1.6 kritisch zijn en een eigen mening 
formuleren.

Eindtermen 
Muzische vorming

1.4 plezier en voldoening vinden in het 
beeldend vormgeven en genieten van wat 
beeldend is vormgegeven.

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

Dierenencyclopedie van de klas 
Breng informatieve boeken over dieren mee naar de klas.

Elk kind kiest één dier waarover hij/zij meer wil leren. A.d.h.v. de 
structuur uit de dierenreeks ‘Lees je slim’ maken ze een beschrijving van 
hun dier.

1. dit ben ik (lichaamsdelen bij foto of tekening van het dier)

2. vraag maar raak: wat maakt je blij? wat vind je niet leuk? wat eet je 
graag? hoe ben je als kind? 

Bundel alle informatiebladen. Zo heb je een prachtige 
dierenencyclopedie van de klas. Leg deze in de leeshoek zodat de 
kinderen de komende dagen elkaars informatiebladen rustig kunnen 
lezen.



kopieerblad 1: Memory rijmen met dieren

kont

wang

muis

fuif

parkiet

hond

konijn

huis

poes

friet

slang

lijn

duif

smoes



kopieerblad 2: Knutselopdracht in de hoek

Materiaal: prikpen en prikmat, lijm, 
wit papier, kleurpotloden

Zo doe je het:
• Prik de deuren met een prikpen en 
 prikmat uit. Let op, prik enkel op de
 dikke zwarte lijnen. 

• Vouw elk deurtje open. 
• Kleef het huis op een stevig wit blad papier. 
 Doe geen lijm op de deuren, die moeten nog 

open gaan.
• Weet jij wat je ziet achter elke deur? 
• Maak een tekening of schrijf een zin over wat 

Loes achter elke deur doet. 



kopieerblad 3: Zoekplaat 

Wie zit fout?
Elk dier hoort in zijn huis.
Trek een kruis door de dieren die fout zitten.

ill. Leen Van Durme

Oplossingen: Kopieerblad 3: 1. hond – vogel – konijn
Kopieerblad 4: 1. goudvis: a, c, f, k – 2. muis: e, h – 3. schildpad: a – 4. hond: b, d, j – 5. poes: i – 6. parkiet: g, l



Kopieerblad 4: Elk dier zijn eigen huis

ill. De Eenhoorn - foto’s DEW / iStock

ken je de naam van dit dier? 
schrijf op.

zoek wat bij het dier past. 
trek een lijn.

.......................................................................... 1 • ........................................................................ 2 • ........................................................................ 3 •

........................................................................ 4 • ........................................................................ 5 • ........................................................................ 6 •

• a

• b

• e

• i
• j

• f

• g
• h

• c

• d

• l

• k



zo maak je het:
• kleur de poes.
   lees welke kleur je nodig hebt. 
• knip uit. 

• maak een gaatje op de stip. 
• doe het touw door het gaatje. 
• hang je poes op.

leg klaar: 
rood

ro
od

geel

ki
es

 m
aa

r

geel

groen

groen

bruin

bruin

blauw

blauw

zwart

zwart

oranje

oranje

kies m
aar

oranje

Kopieerblad 5: Knutselen met Loes de poes

ill. Marjolein Pottie


