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LES 1: Aangenaam
Door samen te praten, leren we elkaar nog beter kennen.

"Ik wou dat ik anders was!"
Dat riep een klein jongetje tegen zijn
rekenschrift waarin hij een vlek had
gemaakt in plaats van een som.
Het was een dik jongetje met een 
brilletje op, waarvan één glas wazig
was gemaakt omdat er iets aan zijn
ogen mankeerde. Ook struikelde hij
vaak over zijn eigen voeten en leren
kon hij helemaal niet. 
Hij maakte fouten in zijn deelsommen,
hij las hakkelend en hij schreef paard
met een t op het eind.
Het was zelfs nog erger, want als de
meester hem vroeg: "Waarop eindigt
paard?", antwoordde het jongetje: 
"Een paard eindigt met een staart." 
Dan moest hij in de hoek staan.
Je begrijpt dus wel waarom hij altijd
wanneer de mensen hem vroegen wat
hij later wilde worden, alleen maar 
antwoordde: "Ik wil ANDERS worden",
en hij zei het zo vaak, dat ze hem
Anders gingen noemen.
De vader van Anders was kapper. 
's Zaterdags kwamen de mannen van
het dorp in de kapsalon om zich te
laten scheren. Dan rook het er naar
lotion en scheerzeep.
Op zo een zaterdag maakte Anders die
vlek in zijn rekenschrift. Hij zat in de
kamer naast de salon en moest de tafel
van zeven leren. Maar de cijfers dansten
voor zijn ogen, hij kon ze maar niet
onthouden en ten slotte staarde hij ver-
drietig door zijn ene heldere brillenglas
naar buiten. "Ik mot vet op mijn haar
voor de zondag", hoorde hij iemand

tegen zijn vader zeggen. En een man
met een akelige kraakstem zei: 
"Die remmetiek in m'n vingers, daar
weten de dokters ook geen raad mee
hoor. Die weten niks, die dokters."
"Laat vrouw Buul er maar eens naar 
kijken", zei de kapper.
"Vrouw Buul? Dat tovermens? Bah, daar
geloof ik niet in!", klonk het antwoord.
"Ze heeft mijn hoofdpijn helemaal 
weggestreken hoor", zei de kapper.
"Tovenarij, dat is het!", riep de man en
hij zweeg verder.
Anders had met grote oren zitten 
luisteren.
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Tovenarij, dacht hij. Misschien kan
vrouw Buul mij anders toveren.
Hij liet zijn rekenboek en het schrift
met de vlek open liggen, sloop stille-
tjes de achterpoort uit en ging op weg
naar het boerderijtje waar ze woonde,
aan de rand van het dorp.
Hoe moet ik dat eigenlijk vragen?,
dacht hij onderweg, en toen hij voor
het huisje stond, leek het hem zo 
griezelig dat hij weer terug wilde gaan.
Maar hij struikelde en meteen kwam
vrouw Buul naar buiten.
"Kom je me opzoeken, ventje?", 
vroeg ze.
"Ik viel", hijgde Anders. "En toen wou ik
eigenlijk ..." Hij keek naar vrouw Buul,
die pikzwarte ogen had en spierwitte
haren. 
"Laat me je hand eens zien?", vroeg ze.
"Ik ik, die zijn pikzwart", zei Anders.
"Kom hier", beval vrouw Buul. Ze greep
zijn linkerhand, veegde hem schoon
met haar schort en begon erin te turen.

"Ach ach", mompelde ze. "Ach, wat een
grillige lijnen! Maar ze eindigen mooi.
Dat wel!" Ze keek en keek en trok aan
zijn duim en aan al zijn vingers.
"K-kunt u toveren?", vroeg Anders
bevend.
"Wis en drie!", riep vrouw Buul.
"W-wilt u mij dan alstublieft anders
toveren?", vroeg het jongetje.
"Wat bedoel je nou?", vroeg het vrouw-
tje. "Anders?"
"Ja, anders. Niet meer met een bril, en
groot en sterk. En dat ik alles kan
leren", zei hij.
"Ah zo!", riep vrouw Buul. Ze richtte
zich hoog op en keek neer op het 
jongetje.

Meer lezen?
Ik wou dat ik anders was, Paul Biegel, 
Holland-Haarlem, 1967, 9e druk 2004

Paul Biegel over zichzelf: 
- Ik ben geboren in 1925 in Bussem (Nederland) als jongste

van negen kinderen, dus behalve mijn ouders stonden er
ook zes zussen en twee broers over mijn wieg.

- Voor pianist (wat ik wilde worden) had ik te weinig talent.
- Ondertussen heb ik ongeveer vijftig boeken geschreven.

Leuke sites als je meer wilt weten over Paul Biegel of andere 
auteurs: www.kidsplanet.nl of www.leesfeest.nl.
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LES 2: Zoek even mee 
Je leert je woordenboek op een goede manier te gebruiken wanneer je woorden of
uitdrukkingen niet begrijpt.

Allochtone agenten voelen 
zich helemaal aanvaard
"Wij lachen gewoon mee met 

een goeie Turkenmop."
"We voelen ons geen ambassadeurs van
de Turkse gemeenschap. Wij zijn gewoon
politieman. Punt."
Cuneyt Adiyil, een 29-jarige politieman in
Gent, en Zeki Ozmen, een 33-jarige kwar-
tieragent in Antwerpen, voelen zich geen
vreemde eenden binnen hun korps. 
"Geen last van racisme", benadrukken ze.
"Er wordt bij ons wel eens gelachen met
Turken, net zoals er moppen verteld 
worden over Marokkanen, over
Limburgers en over Antwerpenaren", 
zegt Cuneyt. "Ik zie daar niets verkeerds
in. Waarom zou ik niet gewoon 
meelachen als een collega een goede
mop over Turken vertelt?"

- Wat moet de overheid dan doen om
meer allochtone agenten aan te 
trekken? Aparte toelatingsproeven
opstellen?

Adiyil: "Absoluut niet. Er wordt nu al
genoeg gedaan. Er bestaat al een 
vooropleiding voor allochtone 
kandidaten. Wie echt bij de politie wil
komen, kan er geraken.”

Ozmen: “Ik vind de toestand nu trou-
wens niet zo slecht. Vier jaar geleden
was ik hier de eerste Turk. Nu zijn er
toch al veertig allochtone agenten in
Antwerpen.”

Uit: Het Volk, 11 december 2002, Steven De Bock
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LES 3: Teksten in alle soorten 
Je leert enkele typische kenmerken van een tekstsoort.

tekst 1
Mensenvriend

Onze huishonden stammen af van de wolven. Heel vroeger, in het stenen tijdperk,
gingen mensen en wolven al samen op jacht. Al duizenden jaren helpen de honden
de mensen bij het jagen en het hoeden van het vee.

Acrobaat
De Australische herdershond stamt voor een deel af van de
wilde dingo. Hij heeft een aparte manier om de schapen te
bewaken. Hij springt op een schaap en rent rond over de
brede ruggen van de schapen.

Speurhond
De Duitse herder lijkt sterk op zijn voorouders, de wolven. 
Hij heeft een scherpe neus en wordt door de politie gebruikt om
bommen en drugs op te sporen.

Hondenkracht
De husky of poolhond is een wolfachtige hond met een dikke 
wollige vacht. Hij trekt sleden over de sneeuw en helpt met jagen 
en hoeden. In Noord-Amerika loopt hij ook in wedstrijden. 

Meer lezen?
De wondere wereld van de wolven, honden en vossen, Mary Ling, Standaard uitgeverij, 1991

tekst 2
Hondenpension

Toelatingsvoorwaarden
• De honden moeten er gezond uitzien.
• Ze moeten vlovrij zijn en voorzien van een vlooienband.
• Ze moeten gevaccineerd zijn ten minste één week voor het binnenbrengen en niet

langer dan één jaar geleden.
• Afspraken worden enkel gemaakt in de winkel en contractueel vastgelegd mits een

voorschot te betalen.
• Telefonisch kunnen geen afspraken gemaakt worden!

Meer lezen?
http://users.online.be/qualityanimals/hondenpension.html
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tekst 3
Puppykennel
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tekst 4

Bollie en Billie, Een hondenleven, strip nr. 9, Dupuis
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tekst 5
Ik krijg altijd op mijn kop

Ik heb weer straf. Ik ben de kamer 
uitgestuurd en op de gang gezet. En ik
heb helemaal niets gedaan. We waren
gewoon aan het spelen en toen mijn
broer me achterna zat, vloog ik uit de
bocht. Het was een mooie sliding, al
zeg ik het zelf. Maar halverwege
struikelde ik over een diskman en nam
die mee met snoer en al, de hele kamer
door. Het cd-tje vloog met een grote boog
door de lucht. Bij de tafel kwam ik tot stilstand; de diskman lag in duizend stukken

achter mij op de grond. 
De baas rende er schellend op af en raapte alle

onderdelen op. Ik maakte me zo klein mogelijk.
Maar hij zag mij zitten en raapte mij ook op. 
"Idioot. Wat doe je nou?"
Hij pakte me bij mijn nekvel en zette mij op de

gang. Met een klap viel de deur in het slot.

Meer lezen?
Ik krijg altijd op mijn kop, Blanca Geeven, Leopold, 2002

tekst 6
Wij hebben een hond

We hebben een hond
een grote hond.
We hebben een hond als een beer.
Hij eet elke dag wel een kilo vlees
en soms nog een heleboel meer.
Als ik met een boterham buiten ben,
dan trekt hij die gauw uit mijn hand.
En als er een koekje op tafel ligt,
dan neemt hij dat mee naar zijn mand.

Wij hebben een hond,
een grote hond.
We spelen vaak bootje in bed.
En als ik dan doe of ik echt verdrink,
dan weet ik dat hij me wel redt.
Dan pakt hij me bij mijn pyjamajas
En brengt me weer veilig aan land.
Dan zeg ik: "Wat ben jij een brave hond,
jij komt nog een keer in de krant."

Wij hebben een hond,
een grote hond.
Hij bijt me zo graag in mijn oor.
En als ik dan zeg: "Nee, dat mag je niet",
dan gaat hij er rustig mee door.
Ik ben toch zo blij met mijn lieve hond,
de liefste hond die er bestaat.
Waar ik, als we samen aan 't spelen zijn,
gewoon als een vriendje mee praat.

Soms zie ik 1000 lichtjes, Nannie Kuiper en Philip
Hopman, Leopold

Fictieteksten zijn niet echt
gebeurd, maar ze kunnen
wel waarheden bevatten.
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LES 4: Een klassenvriendenboek maken
Je bekijkt enkele voorbeelden uit een vriendenboek.
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LES 5: : Ik protesteer! 
Je leert hoe je in verschillende situaties gepast kunt reageren.

Dat we het niet altijd met elkaar eens zijn, dat weten jullie wel!
We hebben het recht de anderen te laten weten dat we niet akkoord gaan, maar hoe
doen we dat nu het best? 
Hieronder staan een aantal moeilijke situaties. Pak ze eens goed aan! De spreekkaart
kan je helpen bij het voorbereiden van je gesprek.

Situatie 1
Je bent uitgenodigd op het verjaardagsfeest van Britt. Het feestvarken heeft het
verloop van haar feestje volledig uitgestippeld. Ze laat je deelnemen aan allerlei
spelletjes: zakdoek leggen, stoelendans, tikkertje ... Na een uur braaf alles te doen
wat ze wil, kondigt ze het volgende spel aan: verstoppertje spelen. Je bent die
stomme spelletjes beu en wilt nu wel eens iets anders doen. Hoe pak je dat aan?

Situatie 2
Het is woensdagnamiddag. Je hebt met een vriend afgesproken om een partijtje
voetbal te spelen. Voor mama was het allemaal oké. Vandaag is mama onverwacht
ziek geworden en ze vraagt je om thuis te blijven om op je kleine zusje te letten.
Hoe reageer je?

Situatie 3
Het is woensdagnamiddag. Je hebt met een vriend afgesproken om een partijtje
voetbal te spelen. Voor mama was het allemaal oké. Vandaag heeft mama besloten
om met de buurvrouw een dagje te gaan shoppen. Ze vraagt jou om thuis te blij-
ven om op je kleine zusje te passen. Hoe reageer je?

Situatie 4
Het is vrijdagnamiddag. De juf/meester beloofde dat jullie deze week nog van
plaats gingen wisselen. Nu begint ze/hij ook het laatste uur van de week ijverig
les te geven. Je wilt protesteren. Hoe doe je dat?

Situatie 5
Je krijgt enkele toetsen terug. De juf/meester gaf je geen punten voor een 
antwoord dat volgens jou toch correct is. Je wilt protesteren. Hoe doe je dat?

Situatie 6
Je gaat zwemmen met enkele vrienden. In het zwembad mag je gebruik maken
van allerlei watermateriaal. Je speelt met je vrienden waterpolo met een bal van
het zwembad. Je vriend gooit de bal te ver weg en je moet erachteraan zwemmen.
Een papa die met zijn zoontje aan 't spelen is, neemt de afgedreven bal en begint
een spel met zijn kind. Je wilt de bal terug. Wat zeg je?

Situatie 7
Tom wordt regelmatig gepest op school. Vandaag is het weer zover. Een groot deel
van de klas speelt samen een partijtje trefbal op de speelplaats. Als Tom vraagt of
hij mag meespelen, zegt de leider van de groep brutaal: "Jij kunt de bal nog niet
eens deftig vastpakken. Ga maar met de kleintjes spelen!" Je vindt het heel kwet-
send en wilt protesteren. Hoe doe je dat?
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LES 6: Ik wil weten wie ik ben 
Je leert je woordenboek gebruiken om de betekenis van uitdrukkingen te zoeken.

Een donkere huid

"Je bent mijn moeder niet!", roep ik hard.
Ik zie mama schrikken. Ze zwijgt. Het is
niet de eerste keer dat ik die zin op
haar loslaat. Ik heb er meteen spijt van
en loop helemaal overstuur de trap op.
Het water van de kraan over mijn 
polsen en handen kalmeert me. Mijn
vingers en handpalmen zijn als een koel
masker, waarin ik mijn verhitte gezicht
verberg. Ik wacht een poosje in het
duister en bekijk me dan in de spiegel.
Soms vind ik me erg mooi, dan weer
niet. Met mijn donkere vingers tast ik
naar het gezicht in de spiegel. 
"Wie ben ik dan?", vraag ik aan het
vreemde meisje.
Ik praat beter Nederlands dan de meeste

jongens en meisjes van mijn klas, maar
als ik op straat loop, word ik nagekeken
en als ik iemand voor het eerst ont-
moet, voel ik aarzeling. Ik zal altijd een
vreemdelinge zijn ...
Mama klopt op de deur. Eigenlijk wil ik
graag met haar praten, maar als ze mijn
kamer binnenkomt, zucht ik. Waarom
doe ik dat?, vraag ik me af.
"Het is niet makkelijk, Sandra, dat weet
ik ook wel ..."
"Ik wil weten wie mijn ouders zijn en of
ik broers of zussen heb."
"Maar kind toch ..."
"Je hebt me gestolen."
Mama kijkt naar de vloer, probeert de
wond die ik haar toegebracht heb te
verbergen. 
"Je weet best dat dat niet waar is."
"Waarom mag ik het niet weten?"
De stilte spreekt boekdelen. Ze wil me
behoeden voor het verdriet, misschien 
de wanhoop, de ziekte, de armoede, 
de onverschilligheid die me hier hebben
laten belanden. Maar dat is net wat ik
wil weten, wat het ook is.
"Ik wil het weten, al scheurt het me aan
flarden."
Ik kijk weer naar mezelf in de spiegel.
Die donkere huid, die donkere ogen,
hun vorm, mijn lippen, dieprood als een
rijpe kers, waar komen ze vandaan?
Verder weg in de spiegel zie ik mama.
Bleek, blond haar, vermoeidheid en
ouderdom onder haar ogen.
"Ik zal er met papa over praten."
Ze draait zich om en gaat weg.
Niemand in de hele wereld heeft meer
voor me gedaan. Dat weet ik ook wel.
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De beslissing

"Sandra wil naar India", zegt mama en
ze slaat de deur van de koelkast dicht
met een fles spuitwater in haar hand.
"Ze wil weten wie haar ouders zijn."
Papa's doordringende blauwe ogen 
zoeken de mijne.
"Het was natuurlijk niet jouw beslissing
om naar België te komen ..." Hij wikt
zijn woorden, zoals gewoonlijk.
'Misschien zou ik net zo reageren ..."
"Maar, Dirk!"
"Ja, ik weet het wel, liefje ..."
Ik vind het vertederend dat hij mama na
al die jaren nog liefje noemt.
Hij voelt met zijn hand aan zijn hoge
voorhoofd, waar de lijn van zijn haar
steeds verder naar achteren schuift. De
beslissing is nakend en mijn hart pompt
nadrukkelijk.
"We hebben je ouders nooit ontmoet ..."
"Dat weet ik ook wel", onderbreek ik
hem.
Zijn wenkbrauwen gaan meteen de
hoogte in, zoals altijd als hij geprikkeld
raakt.
"Maar we hebben wel een naam ..."
Dat klinkt erg onzeker.
"Wat?", roep ik uit. "En jullie hebben me
nooit iets verteld?"
Papa kucht.
"Als je Belgische was, zou je het nooit
geweten hebben. Dan zouden we je
over je afkomst verteld hebben als je
volwassen was ..."
"Maar ik kom duidelijk uit een ander
nest."
Dat klinkt scherper dan ik bedoelde. Dat
overkomt me vaak. 
"Voor ons ben je onze dochter", haast
mama zich. "En dat zul je altijd blijven."
Ik kijk haar vluchtig aan. Ze lijkt erg
ongerust.
"Waar hebben jullie die naam vandaan?"
"We hebben die brief nog niet lang. 

Omdat er steeds weer aanvragen komen
van geadopteerde kinderen om hun
natuurlijke ouders te leren kennen,
heeft het weeshuis beslist de namen
van de ouders bij het dossier te voegen.
"Papa zwijgt even. "Als ze die kennen,
tenminste."
"Maar jullie hebben wel een naam."
"Ja, we hebben een naam. Eigenlijk
alleen maar een voornaam ..."
"Een voornaam?", stamel ik. "Is dat
alles?"
Papa knikt.
"Welke naam?"
"Dat weet ik niet uit mijn hoofd ..."
Papa staat op en begint in de kast te
rommelen.

"Waar ligt dat dossier ook weer?"
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"In de rechterla van het bureau", zegt
mama, die altijd alles weet liggen.
De documenten komen op tafel. Ik barst
van de spanning. Papa bladert en over-
handigt me een papier, waaraan met
een nietje een foto bevestigd is. 
"Kijk, dat ben jij toen je een paar maan-
den oud was."
Die foto heb ik al een paar keer gezien.
Ik lig in een wiegje en kijk met een vra-
gende blik in de lens. Het gekke
kameeltje ligt op mijn buik. 
"Vorig jaar hebben we dat document
ontvangen ..."
Papa schuift het papier over de tafel
naar me toe en ik lees vluchtig de woor-
den die naar de naam leiden die me met
mijn familie verbindt.
"Jaimal ... Is dat alles?"
Ik kijk mama en papa aan. Ze zwijgen
en mijn tranen beginnen spontaan te
vloeien. 
"Ik zal hen nooit vinden ..."
"Geloof me, Sandra, het is beter zo. 
Je familie ..."

"Omdat ze zo arm zijn? Omdat ze hon-
gerlijden? Hoe denk je dat het voelt als
je niet weet wat er met hen is? Dat je
niet kunt helpen ..."
Ik vlucht naar mijn kamer en plof op
mijn bed. Alle hoop is vervlogen.
Maar ergens ben ik ook opgelucht. De
verhalen over India, de reportages die
ik gezien heb, de drommen mensen die
via de beeldbuis de huiskamer binnen-
drongen. Ik ben bang voor dat land,
maar word er ook onweerstaanbaar
door aangetrokken. Wie weet wat ik er
zou vinden ...
Zoals zo vaak neem ik het kameeltje in
mijn handen. Het is met me meegereisd
naar België. Mama heeft het al vaak
moeten repareren. Het heeft de vorm
van veel vraagtekens. Wie heeft het me
ooit gegeven?

Meer lezen?
Ik wil weten wie ik ben, Ludo Enckels, Averbode
(Vlaams filmpje)

Als je meer wil weten over Ludo
Enckels en zijn boeken, moet je
zeker eens een bezoekje brengen
aan zijn heel leuke site:
www.ludoenckels.be. 
Het is beslist de moeite waard!
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LES 7: Tabellen en diagrammen 
Je leert een tabel of een diagram correct en volledig te lezen.

Als je een diagram goed wilt begrijpen, neem je de volgende stappen!
- de titel lezen
- het kader lezen
- horizontaal lezen
- verticaal lezen
- de informatie aflezen
- besluiten formuleren
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Gebruik voedingsmiddelen
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jongens meisjes

Percentage jongeren dat dagelijks 
de volgende voedingsmiddelen gebruikt
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Gemiddelde temperatuur in Brussel
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LES 9: Er valt heel wat over te zeggen! 
Je denkt na over het onderwerp en wat er over het ontwerp gezegd wordt. 
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