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Les 4: Schoolmateriaal
Door aandachtig te lezen, kun je een tekst bij een foto plaatsen.
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Les 5: Een foto vertelt.
Je luistert aandachtig naar een verhaal over vroeger. Zo kom je veel te weten.
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A
De h van heimwee

Oom loopt naar een kast.
Naar een boekenkast.
“Waar staat dat boek alweer?’’ zegt
hij.
Dan neemt hij een ladder.
En zet hem voor de kast.
Hij zoekt en zoekt.
Boven en onder.
Links en rechts.
Hij krijgt er een kleur van.
“Ha, hier is het!’’ roept hij plotseling.
Oom wijst naar een boek.
Hij neemt het boek uit de kast.
En daalt de ladder af.
Dan zit hij op de onderste tree.
Oom leest:
“ALLE ZIEKTEN VAN A TOT Z.’’

Oom bladert door het boek.
“Wat zoek je?’’ vraagt Roel.
“De H van heimwee’’, mompelt oom.
“A…B…C…D…E…F…G…
Haa, H van hees, hik, hoest, honger
…
En heimwee, waar staat heimwee?’’
“Mag ik eens kijken?’’ vraagt Roel.
Roel zoekt en zoekt.
Maar nee, hoor.
Heimwee staat er niet in.
“Wat nu?’’ zucht oom.
Roel trekt weer aan zijn mouw.
“Ik weet het toch!” roept hij.
“Je moet …’’
Maar oom wil het niet horen.
“Nee, ik vind er wel iets op’’, zegt hij.

Meer lezen? 
De h van heimwee, Ann Lootens, 

tekening Marja Meijer, Clavis, 1994
AVI 3

B 
Meester Jaap

“Doe je aardrijkskundeboek maar
weg’’, zegt meester Jaap, “het laatste
half uur gaan we versjes maken.”
“Gatverdamme!’’ roept Daan.
Meester Jaap rijmt: “Daan … gaat lie-
ver op de gang staan!’’
De hele groep lacht.
“Dat is dus de bedoeling’’, legt
meester Jaap uit.
“Je probeert een gedichtje te maken
met de naam van iemand erin.”
Lieke steekt meteen haar vinger op.
“Meester Jaap is een aap.”

Les 6: Leestraining 
Je leert vlot lezen. 



“Dat is al een hele oude’’, antwoordt
de meester.
“Verzin eens wat nieuws. Iets aar-
digs over iemand.’’
Marloes weet er al eentje. “Meester
Jaap is aardig en ook erg baardig.’’
“Da’s een goeie’’, zegt meester Jaap
en hij strijkt trots over zijn sikje.
Dan gaat de klas aan de slag.  Na de
nodige melige* teksten zoals “Rolf is
een golf, Malene heeft mooie benen’’
en “Karlijn is een konijn’’, komen er
andere versjes.
Meester leest ze meteen voor:
“Jeroen, moet nog veel doen, aan
zijn rekentaak, maar dat is zijn
zaak.’’
Daan zit ondertussen stil in een
hoekje te werken. Als hij klaar is,
vraagt meester Jaap: “Laat eens kij-
ken?’’
Daan schudt zijn hoofd. “Geheim,
meester. Ik geef het zelf wel aan het
kind voor wie het is.’’
Op dat moment grist* Benjamin het
papiertje uit zijn handen.
“Verdomme!’’ brult Daan. “Geef
terug!’’
Hij rent achter Benjamin aan, maar
hij krijgt hem niet te pakken. Ze
racen tussen de groepjes door.
“Teruggeven!’’ commandeert meester
Jaap.
Maar Benjamin begint het versje al
voor te lezen:
Lieve Marloes,
Dit is geen smoes.
Ik vind je lief.
Jij mij ook, alsjeblieft?
De hele klas loeit. Daan wordt knal-
rood, loopt naar zijn plaats en legt
zijn hoofd op zijn armen. “Wat een
rotstreek!’’ dondert meester Jaap.
“Geef dat papier maar hier, Benjamin,
en blijf na schooltijd maar even zit-
ten.’’
Het wordt op slag muisstil in de klas.
Rolf schuift stiekem een briefje naar

Jeroen “O, wat naar, Ben is de
sigaar.’’
Marloes is ook rood geworden. Ze
durft niemand meer aan te kijken.
Ineens pakt ze een nieuw blaadje en
schrijft er iets op. Dan geeft ze het
aan de meester. “Lees maar voor’’,
zegt ze. “Weet je het zeker?’’ vraagt
meester Jaap. Marloes knikt.
Lieve Daan,
Ik wil het met je aan.
Ik vind jou ook lief.
Einde van de brief.

Even blijft het stil. Dan begint ieder-
een te klappen en te juichen. Daan
kijkt met grote ogen naar Marloes.
Ze lacht tegen hem en Daan begint
te stralen.
Vanaf vandaag weet iedereen dat ze
op elkaar zijn.
Als Mirjam een flauwe opmerking
maakt, loopt meester Jaap naar het
bord en schrijft er met grote letters
op:

Er is niks zo fijn
als op elkaar zijn!

Meer lezen? Meester Jaap, Jacques Vriens, 
tekening Annet Schaap, 

Van Holkema & Warendorf, 2001
AVI 6
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C
Bang voor meester Tark

“Stilte!’’ riep meester Tark. Hij keek
Hermien aan en zei: “Bijdehandje.’’
Bijdehandje* … Hermiens hart klopte
als dat van een galopperend paard.
Toen meester Tark Hermien allang
weer vergeten was, zag Hermien een
spin op de grond lopen. Het was een
volwassen spin met heel lange,
kromme poten. Als meester Tark een
spin geweest was, zou ze op hem
gaan staan. Boem … zo, in één keer,
met een heel harde trap. De pootjes
en het lichaampje plat op de grond
gedrukt. Ze zou hem met een wc-
papiertje van de grond krabbelen en
hem vervolgens in het toilet gooien.
En dan zou ze doortrekken en nog
eens doortrekken … en nog eens …
zodat ze zeker wist dat hij nooit
meer terug kon komen. Hij zou door
de rioleringen spoelen onder de
stad. En uiteindelijk zou hij in zee
terechtkomen.
En dan … ja, dan kwam er een grote
potvis aan gezwommen. Een van
achttien meter lang, met een rij
lange tanden en hàp … Weg was
meester Tark. Want de potvis is een
aardig wezen, maar wraakzuchtig*!
Toen de schoolbel ging, liep
Hermien samen met Laura naar bui-
ten. Daar stond Hermiens moeder
op haar te wachten. Ze rinkelde
enorm met al haar gouden kettingen
om haar nek. Het leek wel of er vijf
kerken in de buurt waren waarvan
de klokken allemaal tegelijkertijd
klingelden. Het was duidelijk te zien
dat ze naar de schoonheidsspecialis-
te was geweest. Haar wenkbrauwen
waren donker geverfd, ze had knal-
rode lippenstift op en haar ogen
waren net iets te donker opge-
maakt.

Hermien rende naar haar moeder
toe en gaf haar een kus. “Mag ik bij
Laura spelen?” “Heb je nu al een
vriendinnetje?” vroeg haar moeder.
“Wat heerlijk voor je! Dag Laura, ik
ben Hermiens moeder. Hoe was jul-
lie dag?”
“Afschuwelijk”, zeiden Laura en
Hermien in koor. “Wat ben je zwaar
opgemaakt, mam”, giechelde
Hermien. Haar moeder tuurde onze-
ker in de ruit van een auto die
geparkeerd stond.
“Mam, ik moet een spreekbeurt over
potvissen houden …”
“Potvissen?” zei haar moeder ver-
baasd.
“Daar is mijn vader!” riep Laura
ineens, terwijl ze in de verte wees.
Ze trok Hermien aan haar mouw
mee.
“Nou, schat, vertel dan vanavond
maar verder!” riep haar moeder haar
na. “Veel plezier en bel maar als ik
je moet komen halen!” Ze wuifde en
liep naar de auto.

Meer lezen? 
Bang voor meester Tark!?, Sanne De Bakker,

Van Goor, 2003
AVI 8
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Les 7: Uit de oude doos
Met wat je geleerd hebt, kun je een gesprek schrijven met een kind van vroeger.
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Les 8: Het alfabet, net als toen
Je oefent het alfabet.
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Veel dingen worden volgens het
alfabet geordend, bv. boeken in de
bieb, woorden in een woorden-
boek, namen in de klas, ... 



Les 10: Nieuwe klasfoto's
Je schrijft hoe je klas er nu uitziet (= beschrijven). Zo kan men dat misschien over 
10 jaar lezen.
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