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Instap:
Bekijk de drie boeken van de reeks ‘Het schepsel uit mijn kast’. 
Wat kunnen de leerlingen afleiden uit de covers en de titels? 
Kunnen ze uitdokteren uit welke personages het wezen op de 
cover bestaat? Waar denken ze dat deze reeks over zal gaan? 
Wat voor soort boeken denken ze dat dit zijn? Waarom sluit dit 
aan bij het thema van de Jeugdboekenmaand: ‘Vriendschap’? 
Activeer zoveel mogelijk hun voorkennis. Bekijk ook enkele bin-
nenpagina’s en laat hen hun mening geven over de tekeningen.

Lestips:
- Laat de leerlingen een invulbaar vriendenboek ontwerpen. 
Verdeel de klas in groepen en laat elke groep de pagina invullen 
voor één van de hoofdpersonages uit het boek. Dat mogen de 
titelpersonages zijn, maar ook Rob, zijn vrienden en zijn familie. 
Bundel dit tot een dik vriendenboek.
- De leerlingen maken in duo’s hun eigen fantasie-vriend. Net 
als de titelpersonages bestaat hun vriend uit twee bekende 
personages. De leerlingen mogen kiezen uit personen of fan-
tasiefiguren uit boeken, films, computergames, series … Laat 
ze eerst hun eigen personage vorm geven door te tekenen, 
te schilderen of de figuur na te maken in klei. Daarna halveren 
ze hun figuur. Ze leggen hun helft samen met de helft van hun 
partner. Vervolgens bedenken ze elk een naam voor hun hoofd-
personage.
- Hou een klasgesprek over moeilijke momenten in een vriend-
schap. Wat als je vriend iets doet dat je niet leuk vindt? Of je 
vriend brengt jou of iemand anders in de problemen? Laat de 
leerlingen praten over hoe ze hiermee omgaan. Verzamel hun 
zelf aangereikte tips op groot blad en hang deze zichtbaar in 
de klas.

Afronding:
Laat de kinderen opzoeken wat het vierde deel is uit dit boek, 
dat binnenkort verschijnt. Waarom willen ze dit boek wel of niet 
lezen? Bied de volledige reeks gedurende enkele weken aan in 
de leeshoek. Laat de leerlingen nadien stemmen welk boek ze 
het leukste vonden en uitleggen waarom.
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