
Over het boek:
Alles gaat mis op de boerderij. De boer zoekt eieren bij de 
varkens, wil de koe scheren en probeert de kip te melken. De 
dieren maken zich zorgen. De boer is er niet met zijn hoofd bij. 
Hij is verliefd op de dierenarts! Maar dat durft hij niet goed te 
zeggen, hij is te verlegen. Gelukkig bedenken de dieren een plan.

Over deze lestips:
Deze lestips sluiten aan bij het boek ‘De boer en de dierenarts’. 
Twee mannen worden verliefd op elkaar. Niet het homo zijn van 
de boer is het onderwerp van het boek, wel het gegeven dat hij 
te verlegen is om te zeggen dat hij verliefd is. Heteroseksualiteit 
is dus niet de norm. Verliefdheid en vriendschap staan dan ook 
in deze tips centraal. Je kunt deze activiteiten gebruiken rond 
Valentijn, of bij het thema verliefdheid, vriendschap of dieren. 

Doelgroep: 2de en 3de kleuterklas, 1ste leerjaar / groep 1-3

Thema’s: verliefd zijn, vriendschap, homoseksualiteit, dieren 

Over de makers:
Pim Lammers (°1993) is opgegroeid op het Friese platteland 
en schrijft al van kinds af aan. In 2017 verscheen zijn debuut 
Het lammetje dat een varken is, het allereerste Nederlandse 
transgender-prentenboek met tekeningen van Milja Praagman. 
Voor volwassenen schreef Pim verschillende verhalen die hij 
publiceerde in literaire tijdschriften of voordraagt op literaire 
avonden.

www.pimlammers.nl

Milja Praagman is geboren in 1971 en groeide op in Den 
Dungen. Ze maakte illustraties voor kranten en (kinder-)
tijdschriften, animaties voor Sesamstraat en tekeningen voor 
educatieve boeken. De laatste jaren is ze fulltime bezig met 
het illustreren van boeken, zowel van haarzelf als van andere 
auteurs. Haar boeken zijn vertaald in het Frans, Duits, Deens, 
Spaans, Galicisch, Hebreeuws, Chinees en Koreaans.

www.miljapraagman.nl



 
 

Instap
Hang een rood hartvormig blad papier op in de klas. Vraag aan de kinderen waar dit 
symbool voor staat. Gebruik dit als startpunt voor een kort klasgesprek. Kan iemand 
uitleggen wat ‘liefde’, ‘verliefd zijn’ en ‘houden van elkaar’ betekent? Als twee mensen 
verliefd zijn op elkaar, hoe weten ze dat dan? Hoe kan jij dat zien? Is er iemand in de 
klas zelf al eens verliefd geweest?  
 
Toon nu de achterkant van het prentenboek ‘De boer en de dierenarts’. Wat zien de 
kinderen op deze prent? Welke gevoelens hebben deze twee mannen, denken ze? Hoe 
zie je dat (handen vasthouden, blos op de wangen, kijken naar elkaar, bollen op de 
achtergrond tonen dat mannen kriebels hebben)? Licht toe dat, als je verliefde mensen 
ziet, het vaak om een jongen en een meisje gaat. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn: 
sommigen worden de ene keer verliefd op een jongen en een andere keer op een 
meisje. Leg uit dat dit ook gebeurt in dit verhaal. De boer is verliefd op de dierenarts, 
maar hij heeft een probleem …

 
 
 
Doelstellingen 

• De kleuters gebruiken op een creatieve 
manier kleuren en sorteren beelden 
volgens kleur

• De kleuters herkennen dierengeluiden en 
bootsen die zelf na.

• De kleuters denken na over de juiste 
slaapplek voor dieren en gebruiken 
technieken om deze na te bouwen.

• De kleuters bedenken zelf originele 
uitbreidingen op het verhaal. 

• De kleuters leven zich in in een rol, en 
passen hun dramatische handelingen 
aan volgens de context. 

Plannen van de dieren
In het boek smeden de dieren allerlei plannetjes om de boer tot bij de dierenarts te 
brengen. Laat de kinderen opsommen wat de dieren allemaal doen. Koppel aan elk 
trucje een muzische activiteit:

• Koe met groene vlekken (beeld): geef elk kind een lijntekening van een koe. Ze 
mogen de vlekken van de koe één kleur naar keuze geven (wasco, potlood, verf,…). 
Laat vervolgens de koeien sorteren volgens kleur. Plak de uitgeknipte koeien op 
een weide per kleur en hang deze kleurenweides op in de klas.

• Schapen blaffen (drama): Maak kaartjes met boerderijdieren. Verdeel de groep in 
duo’s. Een kleuter doet een blinddoek aan. De andere kleuter neemt een kaartje 
met een boerderij en bootst het geluid van het dier na. Het kind met de blinddoek 
raadt welk dier er wordt bedoeld. Welk duo kan de meeste dieren raden?

• Boerderijdieren in een boom (beeld): Geef een plastic boerderijdier aan 
elke kleuter. Laat ze een ‘juiste’ slaapplek maken voor hun dier, bijvoorbeeld 
een hondenhok, een varkensstal,… Ze gebruiken hiervoor klei, plasticine, 
bouwblokken, kosteloos knutselmateriaal,…

• Eigen trucjes (drama en beweging): Welke trucjes zouden de dieren nog kunnen 
doen om naar de dierenarts te moeten? Laat de kleuters zelf trucjes verzinnen. Hou 
eerst een klassikale brainstorm met de hele groep, waarbij je zelf ook inspiratie 
aanreikt (bijvoorbeeld: fout voedsel eten of niet eten, niet meer slapen,…) Geef nu 
elk kind een dier als ‘rol’ (er kunnen meerdere kleuters dezelfde rol hebben). Ga 
samen naar de speelplaats of sportzaal (‘de boerderij’), en wijs daar elke diersoort 
een plaats toe. Overloop nu een normale dag op de boerderij: de dieren worden 
wakker, wassen zich, eten, gaan weer slapen,… De kleuters spelen een ‘normaal’ 
dier op deze gewone dag. Overloop daarna de dag opnieuw, maar nu mogen de 
kleuters gekke dingen doen, in de hoop dat ze naar de dierenarts moeten. Loop 
zelf als boer rond tussen de dieren en reageer op de acties van de kinderen. 
Stimuleer hen op die manier om nog gekkere dingen te doen, voor je beslist ze 
naar de dierenarts te brengen.



De boer beslist een picknick te geven voor de dierenarts. Welke andere dingen zou 
hij kunnen doen om zijn verliefdheid te tonen? Vraag aan de kleuters wat hun ouders 
of familieleden doen als ze verliefd zijn. Teken (of schrijf) de ideeën van de kinderen 
aan het bord. Mogelijkheden zijn: een brief schrijven, een tekening maken, een liedje 
zingen, samen uit eten uit, samen naar de film gaan, een spelletje spelen, naar de 
kermis gaan, … Elk kind mag één activiteit kiezen(met de boer en de dierenarts in de 
hoofdrol) en dit tekenen, knippen of plakken op een A3-papier. Verzamel al deze platen 
in een kamishibai-vertelkast en vertel zo het verhaal over hoe de boer en de dierenarts 
elkaar beter leren kennen. 

In het boek staat heel duidelijk waarom de boer de dierenarts zo leuk vindt. Hij vindt 
hem knap, betoverend, lief, slim, bijzonder, mooi, fantastisch, charmant, vrolijk, 
prachtig, grappig en geweldig. Overloop deze adjectieven en laat de kleuters bij elk 
woord toelichten wat het betekent. Stuur bij waar nodig, omschrijf zelf moeilijkere 
woorden zoals charmant, en geef aan dat ‘knap’ en ‘mooi’ ongeveer hetzelfde 
betekenen. Laat de kleuters in een kring zitten en een bol wol gooien. Als ze de bol naar 
iemand gooien, geven ze aan die persoon een complimentje (met de structuur: Ik vind 
jou…). Elk kind mag de bol wol maar één keer toegeworpen krijgen. Zo geeft én krijgt 
elk kind één complimentje.  

Doelstellingen

• De kleuters reflecteren over uitingen van 
verliefdheid uit hun eigen omgeving.

• De kleuters bedenken zelf originele 
uitbreidingen op het verhaal, werken dit 
beeldend uit en creëren samen een nieuw 
verhaal.  

Doelstellingen

• De kleuters denken na over de betekenis 
van specifieke woorden (adjectieven).

• De kleuters denken na over positieve 
eigenschappen van zichzelf en hun 
klasgenoten.

• De kleuters geven elkaar een compliment 
en ervaren zelf dat het leuk is een 
compliment te krijgen. 

Zelf een verhaal maken

Complimentjes geven

Afronding: de hartenboom
Zeg dat de dierenarts zijn verliefdheid wil uitdrukken door een boom boordevol hartjes 
te maken. Daarbij heeft hij de hulp van de kleuters nodig. Laat elk kind individueel 
een hart inkleuren, bestempelen, beplakken met crepepapier, rode knopen, …  Teken 
zelf een grote boom op A3-papier (gebruik de boom uit het boek als inspiratie) en kleef 
alle harten daarop. Met deze hartenboom zal de dierenarts zeker kunnen tonen wat hij 
voelt. 


