
ANDERS

rolstoel

raar

handicap

huidskleur

lengte / gewicht

uiterlijk

haar
identiteitskaartnaam

jongen / meisje

Schone Toontalenten

familie

innerlijk

gevoelens

mening

uniek

identiteit

Malus

Thema 1: Gewoon anders

3



bijzonder
speciaal; niet normaal, ongewoon

grijsgeleerd
oud en slim, intelligent

geregeld
dikwijls, regelmatig

de kruin
het bovenste deel van een boom 
(waar de bladeren en takken zijn)

wijzer worden
slimmer worden, bijleren

het raadsel
iets wat je te weten wilt komen, 
iets geheimzinnigs

integendeel
het tegenovergestelde,
bv. warm  koud

toestromen
met velen aankomen

de kraam
de tent, het stalletje, bv. een 
schietkraam op de kermis

de rage
iets dat ‘in’ is, iets dat sterk in de 
mode is

woordenschat
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Les 2: Het appeljongetje
Je leert dat een tekst uit een inleiding, een midden en een slot bestaat.



schoon
proper, goed gewassen

tien maal daags
10 keer per dag

om de tel
elke seconde, heel vaak

luchtjes
geurtjes, wat je ruikt

naar
vervelend, onprettig

de manicure
de verzorging van handen en nagels

de wattenstaaf
het oorstokje

paraat
gereed, klaar

een trap uitdelen
tegen iets/iemand schoppen

de strijkstok
de stok waarmee je een viool 
bespeelt

messcherp
zeer scherp, zo scherp als een mes

de vouw
de plooi

schrobben
borstelen, hard schoonwrijven 

woordenschat

bijzonder
speciaal; niet normaal, ongewoon

grijsgeleerd
oud en slim, intelligent

geregeld
dikwijls, regelmatig

de kruin
het bovenste deel van een boom 
(waar de bladeren en takken zijn)

wijzer worden
slimmer worden, bijleren

het raadsel
iets wat je te weten wilt komen, 
iets geheimzinnigs

integendeel
het tegenovergestelde,
bv. warm  koud

toestromen
met velen aankomen

de kraam
de tent, het stalletje, bv. een 
schietkraam op de kermis

de rage
iets dat ‘in’ is, iets dat sterk in de 
mode is
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Les 3: Schone Toon
Je leest een gedicht en denkt erover na, bv. wat vind ik ervan?  

Schone Toon
Toon is schoon, zo super schoon.
Hij wast zich dag en nacht.
Zo’n tien maal daags is heel gewoon.
Hij heeft een bad of acht.
Hij wast zich thuis, maar ook op straat,
op school, ja, zelfs ook daar.
Hij zit maar steeds, van vroeg tot laat,
met shampoo in zijn haar.
Hij spuit zijn oksels om de tel,
want luchtjes vindt hij naar.
Voor elke nagel staat er wel
een manicure klaar.
Hij houdt wanneer hij voetbal speelt
een wattenstaaf paraat.
Die voordat hij een trap uitdeelt
eerst in zijn oren gaat.
Hij speelt het liefst viool in bad.
Dat is een groot succes,
al wordt zijn strijkstok kleddernat
en ook zijn lerares.
Wil je een keertje bij Toon op bezoek,
kom met een messcherpe vouw in je broek.
Veeg goed je voeten en zorg voor een bad.
Schrob al je nageltjes door en door schoon.
Als je natuurlijk nog langs wilt bij Toon.    
 

Meer lezen?
Licht op zolder
Shel Silverstein
De Fontein, 2001



de garderobe
de plaats waar je je jas kunt 
achterlaten
 

woordenschat
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Les 4: Op restaurant
Je leert wat je moet doen als je een woord niet begrijpt.

Zoek een verklaring voor de zes vette woorden.

Als je deftig wilt gaan eten, dan houd je je aan de etiquette. 
Je hangt je jas in de garderobe en gaat daarna aan tafel zitten.

Bij de serveerster kun je een koninginnenhapje bestellen. 
Of je kiest een vegetarische pizza. Dat is een pizza zonder vlees.

Ik begrijp een woord niet.

Hoe los ik dit op?
- Ik lees de hele zin. Kan ik de betekenis afleiden uit de zin?
- Ik splits het woord.
 (kartonfabriek = karton + fabriek = een fabriek die karton maakt)
- Ik vraag uitleg aan iemand.
- Ik zoek het woord op in een woordenboek of op de computer.



de garderobe
de plaats waar je je jas kunt 
achterlaten
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Les 5: Juist lezen
Herhalen

Juf Loes staat voor de klas.
“Vandaag begint een nieuw schooljaar.
Ik heb er zin in”, zegt ze.
Ze wrijft in haar handen.
De juf heeft er wel erg veel zin in, denkt Koen.
Hij vond de vakantie eigenlijk ook wel leuk.

“Ik hoop niet dat jullie alles vergeten zijn.
Daarom gaan we eerst herhalen.
Wie durft?”, zegt de juf.
Herhalen is makkelijk, denkt Koen.
Hij steekt meteen zijn vinger op.
Hij is de enige.

“Mooi zo! De tafel van zeven”, zegt de juf.
“Mooi zo! De tafel van zeven”, zegt Koen.
“Toe dan, Koen”, zegt de juf.
“Toe dan, Koen”, herhaalt Koen.
“Huh?”, zegt de juf.
“Huh?”, zegt Koen.

“Denk je dat je grappig bent?”, vraagt de juf.
“Denk je dat je grappig bent?”, zegt ook Koen.
De juf kijkt heel boos naar Koen.
Nou ja! denkt Koen.
Ik ben precies aan het herhalen wat ze zegt,
en nu is het nog niet goed!

Vandaag 
begint een nieuw 

schooljaar. Ik heb 
er zin in!

Herhalen is
makkelijk.

Toe dan, 
Koen! Toe dan, 

Koen!

Denk je dat 
je grappig 

bent?



A-tekst

Bas blaast bellen.

“Kun jij dit?” Luna zuigt haar wangen naar binnen. Haar lippen vormen een soort 
acht. Zachtjes beweegt ze haar bovenlip. Het lijkt wel de mond van een vis. 
Een vis die naar adem hapt.
“Konijn!”, legt Luna even later uit. “Ik deed een konijn na. Een konijn dat snuffelt.”
“Ik vond het meer lijken op een vis”, zegt An.
“Een vis die snuffelt?”, lacht Luna.
“Nee, een konijn dat zwemt. Nou goed?”, zegt An.   
Ze zitten bij elkaar op het gras. Luna, An en Bas. 
Bas blaast roze belletjes van zijn kauwgom.
Moet je kijken, wijst hij met zijn hand. Hij kan niks zeggen. 
Er komt een grote bel uit zijn mond. Een bel zo groot als een tennisbal.
Het lijkt wel of het ding aan zijn neus hangt.
En de bel groeit nog steeds. De wangen van Bas staan bol.
“Straks stijg je nog op”, zegt Luna.
Ze vindt het heel knap wat Bas laat zien.

8 Thema 1: Gewoon anders • Les 5

Tijd voor Taal accent



Met een plofje knalt de bel uit elkaar. 
De neus van Bas zit onder de kauwgom. 
An en Luna moeten erom lachen.
“Jij mag niet meer meedoen”, zegt Luna tegen haar broer. 
“Jij hebt al zo’n gek gezicht van jezelf. 
Dan kunnen wij het nooit meer winnen.”   
Bas haalt alleen maar zijn schouders op. 
Het kan hem niks schelen dat Luna hem plaagt.
Hij is het gewend. Trouwens, als ze merkt dat hij het rot vindt, 
gaat ze juist nog langer door. 
En ik ben toch sterker, denkt Bas.
Dat slaat nergens op. Maar het helpt wel.
Hij krabt de kauwgom van zijn neus. De slierten propt hij opnieuw in zijn mond. 
Luna draait een vlecht in haar haar. An staart voor zich uit.  
Ze zou dit stukje van de dag willen overslaan. Maar dat kan niet.
Je kunt de tijd niet voor de gek houden.
Was dat maar waar, denkt Luna. Dat zou fijn zijn!
Je gaat iets leuks doen. En dat laat je dan net zo lang duren als je zelf wilt.
Je zet gewoon de tijd stil. Kun je zomaar een hele week jarig zijn.
Of je zet de klok vooruit als je iets naars moet doen. 
Om drie uur een afspraak bij de tandarts? Zet je gauw de klok op vier uur. Klaar! Niks gevoeld.
Maar als de tandarts nu eens net op dat moment de tijd stilzet? 
Dan zit je de hele dag bij hem in de stoel.
Luna schudt haar hoofd. Ze laat haar vlechtje los. Haar gedachten raken 
al net zo in de knoop als haar haar. Met haar vingers kamt ze de knopen eruit.
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B-tekst

Pas op voor de oppas!

Luna, An en Bas zitten bij elkaar op het grasveld. Ze wachten tot het 
tijd is om te gaan eten. Dat duurt niet lang meer. Luna trekt sprietjes 
uit de grond. Bas heeft net een grote bel geblazen van zijn kauwgom. 
Hij houdt de kauwgom tussen zijn tanden. Dan neemt hij een stukje 
tussen duim en wijsvinger. Langzaam trekt hij het uit tot een lange 
draad. Zo lang dat hij er rondjes mee kan draaien. Net als met een 
springtouw. Kunnen de vliegen ook eens touwtjespringen, denkt hij.

An kijkt de straat in. In de verte ziet ze iemand lopen. Een man. 
Hij komt dichterbij. Wacht eens … Dat is meneer Mulder!
“Oooh nee!”, roept ze. Ze laat zich languit op het gras vallen. 
Haar handen slaat ze voor haar gezicht.
Luna vergeet de sprietjes. Bas knabbelt de sliert kauwgom zijn mond 
binnen. Samen kijken ze naar An. Wat heeft die opeens?
An bedekt met één hand haar ogen. Met de andere wappert ze in 
de richting van de straat.
“Daar loopt meneer Mulder”, zegt ze. Ze zegt het kreunend, 
alsof het iets heel ergs is.
Luna en Bas begrijpen er niets van. Ze zien een man lopen. 
Nou en?
“Kom”, zegt An. “Achter de boom, vlug!”
Met een paar snelle passen zijn ze bij de klimboom.
“Wat is er nou?”, vraagt Luna.

Tijd voor Taal accent
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“Dat”, zegt An met een gezicht dat iets heel engs gezien heeft, “is 
meneer Mulder. Meneer Mulder is onze oppas. Meneer Mulder is 
de grootste zuurpruim van het land. En er is één ding waar hij een 
enorme hekel aan heeft …”
An vertelt het als een griezelverhaal. Luna en Bas rillen ervan.
“Waar heeft hij dan zo’n hekel aan?”, fluistert Bas.
“Aan … kinderen!”, zegt An. “Wij noemen hem altijd Mulder de 
Bulder. Als je niet meteen gaat slapen, roept hij boze dingen onder 
aan de trap. Zo hard dat je oren eraf vallen.”
An kijkt naar de gezichten van Luna en Bas. Zal ze het nog erger 
maken? Een beetje overdrijven mag toch wel? En meneer Mulder 
vindt ze echt geen aardige man. Opeens bedenkt ze iets.
“Hij is natuurlijk op weg naar ons huis”, zegt ze. “Oh-oh. Dat wordt 
oppassen geblazen.”
Wat An vertelt over de oppas heeft Luna en Bas een beetje laten 
schrikken. Maar dan gebeurt er iets waar hun harten bijna echt van 
stilstaan. Met veel geraas en geritsel komt er iets groots uit de boom 
vallen. Een vogel zo groot als een mens, lijkt het. Het is Lotte die uit 
de boom springt. Zij is de oudste zus van Luna en Bas. 
Ze heeft de vreemde gewoonte uren in de boom door te brengen. 
Als ze neerkomt, veert ze diep door haar knieën. Ze blijft even op 
haar hurken zitten.
“Klopt”, zegt Lotte. “Er komt vanavond een oppas. Papa en mama 
gaan met de vader en moeder van An een avondje uit. Naar de film, 
geloof ik. Ze hebben het zo geregeld, dat ik bij ons oppas, en meneer 
Mulder bij An en Tom. En dan komt hij af en toe bij ons kijken. 
Als er iets gebeurt, moet ik hem bellen.”
“Oh nee”, zucht An. “Het is echt een vervelende man, hoor.”
“Dat begreep ik toen ik je daarnet over hem hoorde vertellen”, zegt 
Lotte. “Maar ik heb een leuk ideetje.”
Ze steken hun hoofden bij elkaar. Lotte vertelt wat ze heeft bedacht.
“Ik weet niet of ik het durf, hoor”, zegt An als Lotte is uitverteld. 
Maar ze staat te trappelen van pret. Als het lukt wat Lotte heeft 
bedacht, hebben ze meneer Mulder mooi te pakken! 
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C-tekst

Papkindjes

De vader en moeder van An en Tom zijn samen met de ouders van Luna, 
Bas en Lotte naar de film. Lotte is oud genoeg om op te 
passen, vinden haar vader en moeder. En trouwens, bij An en Tom is 
meneer Mulder de oppas. Hij komt af en toe kijken of alles goed gaat. 
Als er iets is, kan Lotte hem altijd bellen.
An heeft verteld wat voor verschrikkelijke oppas meneer Mulder is. 
Ze mogen niks van hem en ze moeten vroeg naar bed. 
Volgens An heeft hij een grote hekel aan kinderen.
Toen Lotte dat hoorde, kwam ze met een plannetje …
An en Tom zitten op de bank naar de televisie te kijken. 
Midden in het programma smelt het beeld tot een wit puntje. 
Een flits, en dan is het hele scherm zwart.
“Hé!”, roept An. “Dat programma was nog niet afgelopen.”
“Bedtijd”, bromt meneer Mulder. “Genoeg tv gekeken voor vandaag. 
En jullie liggen er toch al een kwartier later in dan anders.”
Wat heb je daar nu aan als je het einde van het programma niet kunt 
zien? Nu weten ze nog niet hoe het afloopt.
“Eventjes nog”, probeert Tom. “Nog tien minuten. En dan gaan we echt 
meteen naar bed.”
“Nee, nee en nog eens nee”, zegt meneer Mulder. “Het is helemaal niet 
goed om zo veel televisie te kijken. Het is slecht voor je ogen, en je leert 
er alleen maar verkeerde dingen van. Lees liever een goed boek!”
“Mogen wij dan nog even opblijven om te lezen?”, vraagt An.
Het gezicht van meneer Mulder begint een beetje rood te worden. 
Zijn wangen trillen. Hij knijpt zijn ogen tot spleetjes.
“Naar bed”, zegt hij op kwade toon. “Maar eerst je tanden poetsen. 
En ik bedoel écht poetsen. Tien minuten, minstens.” Als An en Tom 
opstaan om naar boven te gaan, moppert hij nog even verder. 
“Huh, de jeugd! De hele dag televisie kijken en snoepen. 
Verwende papkindjes. Dat is nogal wat anders dan wij vroeger. 
Wij wasten ons tenminste nog met koud water.”
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An en Tom gaan braaf de trap op, naar de badkamer. Zou meneer Mulder in de 
gaten hebben dat ze eigenlijk zonder veel protest doen wat hij zegt? 
Zou meneer Mulder in de gaten hebben dat ze nog iets van plan zijn? Nee, hoor. 
Meneer Mulder jammert nog steeds over papkindjes en slapjanussen.
“Waar moet het toch naartoe met de wereld?”, vraagt hij aan het bankstel. 
Maar dat zou het ook niet weten.
Negen uur, ziet An op haar wekker. Dan is het nu tijd om haar opdracht uit te 
voeren. Ze pakt haar knuffel en stommelt de trap af. Als ze bijna beneden is, 
blijft ze even staan. Wat is dat voor herrie in de kamer? Autobanden piepen. 
Kogels fluiten. Sirenes loeien. Zachtjes duwt ze de deur open. Nou ja! Moet je 
dat zien! Meneer Mulder hangt languit in de zetel. Zijn grijze sokken rusten op 
het tafeltje. Naast zijn voeten staat een groot glas cola. En naast hem op de 
bank staat een grote bak chips. Hij propt een handvol in zijn mond. De kruimels 
vliegen in het rond. Dan buigt hij zich voorover om zijn glas te pakken. 
Maar eerst veegt hij zijn vette vingers af aan zijn sokken.
“Ahum”, kucht An.
Van schrik verslikt meneer Mulder zich in zijn cola. Als hij opspringt, 
stoot hij de bak chips om. De bank ligt bezaaid met gele kruimels.
“Eh, ja … eh …”, hakkelt hij. Even is hij net een jongetje dat betrapt 
wordt bij iets wat niet mag. Maar dan wordt hij weer de gewone 
meneer Mulder. 
Kwade meneer Mulder. 
“Dat jullie dat spul lekker vinden, die cola. 
Ik heb het zelf eens geproefd. 
Wat een rommel.”
Ja, ja, denkt An. 
Maak dat de kat wijs, 
Mulder de Bulder. 
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