
LESSUGGESTIES BIJ DOLFJE WEERWOLFJE VAN PAUL VAN LOON 

OVER DE ACTIE

Leesplezier is van het grootste belang voor de leesvaardigheid. 
Leesplezier wakker je aan door kinderen vrij te laten lezen, door te praten over 
boeken en ook door kinderen op te laten groeien in een boekrijke omgeving. 
Helaas groeien veel kinderen op zonder eigen boeken. Stichting Geef mij 
maar een boek wil er met de actie ‘Geef een boek cadeau’ voor zorgen dat alle 
kinderen in Nederland en Vlaanderen opgroeien met een eigen boekenplank. 
Daarom brengen we jaarlijks twee titels uit voor een kleine prijs en roepen we 
iedereen op om deze boeken cadeau te geven. 
Veel leesplezier met Dolfje Weerwolfje! 

INTRODUCTIE IN DE KLAS 

Wie kan dit boek beter introduceren dan de schrijver zelf? Paul van 

Loon leest speciaal voor ‘Geef een boek cadeau’ het eerste hoofd-

stuk voor! Vertel de kinderen dat je voor dit boek een speciale 

voorlezer hebt gevonden en laat de video zien op het digibord. 

VRAGEN NA AFLOOP VAN DE VIDEO: 

• Wat viel je op? Wat en wie heb je gezien? 

• Over wie ging het voorleesfragment? 

• Wat was het voor bijzondere dag voor Dolfje? 

• Hoe voelde Dolfje zich? 

• Wat gebeurde er op het allerlaatst? 

• Wie zou de gedaante kunnen zijn die Dolfje zag?  

• Hoe denk je dat het verhaal verdergaat? 

VERDER LEZEN

Vanaf de introductie kun je het boek verder voorlezen, of de 

kinderen zelf vrij laten lezen. Stimuleer dan ook vooral om thuis 

verder te lezen. Kom in groepsgesprekken regelmatig terug op 

het boek en laat kinderen aan het woord over hun leeservaringen. 

Waar lezen zij bijvoorbeeld het liefst? Zijn er woorden die ze niet 

herkennen? Zijn ze grappige of spannende passages tegengekomen? 

Kunnen ze meeleven met de hoofdpersoon? Wat vinden ze ervan 

dat Timmie gepest wordt? 

VOORLEZEN: LEES IEDERE OCHTEND TWEE OF DRIE HOOFDSTUKKEN VOOR 

Maak hier een speciaal moment van. Doe bijvoorbeeld de gordijnen 

dicht en alleen een klein (schemer)lampje aan. Een hoofdstuk 

duurt ongeveer 3 minuten om voor te lezen en elk hoofdstuk 

eindigt met een spannende cliffhanger. 

WEERWOLFWOENSDAG

Als feestelijke start of als een gezellige afsluiting van het lezen van 

Dolfje Weerwolfje houd je een Weerwolfwoensdag (of misschien 

een Volle-maandag?) die geheel in het teken staat van het boek. 

Maak die dag met taal bijvoorbeeld een: 

WEERWOLFWOORDWEB

• Wat weten de kinderen al van weerwolven? Welke woorden 

passen bij het onderwerp? 

• Waarin verschillen ze van normale wolven? 

• Wat vinden weerwolven leuk om te doen? 

• Waar kunnen ze absoluut niet tegen? 

Laat de kinderen in groepjes een woordweb maken, met zoveel 

mogelijk informatie over weerwolven en een mooie tekening in het 

midden. 

Knutsel samen een: 

WEERWOLFMASKER

Kopieer het masker uit het lespakket en laat de kinderen het 

inkleuren. Niet er elastiekjes aan en maak een groepfoto voor de 

ouders met de maskers op. Herkennen de ouders hun weerwolfjes 

met het masker op? 

Speel het spel: 

WIE IS DE WEERWOLF? 

Nodig één kind voorin de klas uit. Dit kind is Timmie en staat met 

zijn rug naar de klas. Wijs nu een van de andere kinderen aan om 

als een weerwolf naar de maan te huilen. Herkent Timmie de stem 

van degene die aangewezen is? 



@geefnboekcadeau             geefeenboekcadeau             geefeenboekcadeau www.geefeenboekcadeau.nl         

Houd een groepsgesprek: 

IEDEREEN IS ANDERS EN DAT IS OKÉ

Dolfje wil eerst graag hetzelfde zijn als iedereen, maar leert later 

dat het ook leuk is dat iedereen weer anders is. Waarin ben jij 

anders? Laat kinderen nadenken en vertellen over hun eigen 

bijzonderheden en gekkigheidjes. 

LEES DOOR!  

Zoek samen in de schoolbibliotheek naar vervolgdelen van Dolfje 

Weerwolfje of andere (prenten)boeken over wolven en weerwol-

ven. Voorbeelden zijn: 

• Hoe ik een weerwolf werd – Ulf Stark 

• Wolvenweer – Simon van der Geest

• Silas en de wolf – Selma Noort 

• Pluk van de Pettefl et (de heen- en weerwolf) – Annie M. G. 

Schmidt

Bekijk de gevonden boeken klassikaal en ga op zoek naar overeen-

komsten en verschillen. 

MEER LESSUGGESTIES EN SPELLETJES

Een prachtige lesbrief vol met gespreksonderwerpen, een woord-

zoeker, een raamtekening, leesbelevingsopdrachten en quizvragen 

vind je ook op: dolfjeweerwolfje.nl  

VOOR OUDERS EN THUIS 

Bij de Online Bibliotheek is er ook een luisterboek beschikbaar van 

Dolfje Weerwolfje. Gratis voor alle leden van de bibliotheek. Down-

load de app en log in met je bibliotheekpasje. 

VOOR LEESCONSULENTEN

Ben je leesconsulent bij de Bibliotheek op school? Kijk dan ook 

naar de toolkit voor ‘Geef een boek cadeau’ op: 

pro.debibliotheekopschool.nl 

DEEL HET LEESPLEZIER! 

Heb je iets moois gedaan of gemaakt in de klas of in de 

bibliotheek? Inspireer een ander en deel het via Instagram of 

Facebook en tag @geefeenboekcadeau 


