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Over het boek: 
 

Tijdens een wervelstorm worden Doortje en haar hondje Toto met huis en al een 
andere wereld in geslingerd. Die wereld is het Land van Oz, vol toverkracht en vol 
bijzondere wezens. Om weer thuis te komen, moet Doortje naar de tovenaar. 
Onderweg ontmoet ze de laffe leeuw, de vogelverschrikker en de blikken 
boswachter, die haar vergezellen. Zal ze haar weg terugvinden? 
 
De tovenaar van Oz verscheen voor het eerst in 1900. Margaretha van Andel 
bewerkte het klassieke verhaal van L. Frank Baum tot een sprankelend avontuur, 
met fonkelnieuwe illustraties van Marieke Nelissen. 
 
Meer informatie op: www.lemniscaat.nl  
 
 
Over de auteur: 
 
L. Frank Baum (1856-1919) was een Amerikaanse schrijver, dichter, acteur en 
filmmaker. Hij heeft tijdens zijn leven allerlei banen gehad, van kippenfokker, acteur 
en toneelschrijver tot kranteneigenaar, handelsreiziger en natuurlijk schrijver – het 
beroep waarmee hij uiteindelijk wereldberoemd en schatrijk werd.  
 
 
Over de illustrator: 

Toen Marieke Nelissen nog een klein meisje was tekende ze graag regenbogen en 
de paashaas. Ook hield ze ervan om vreemde fantasiedieren te tekenen. Ze 
verschenen op haar papier wanneer ze haar ogen sloot en met de punt van haar 
potlood over het papier ging. Van de rare vormen die ontstonden maakte ze beesten. 
Ze gebruikte altijd alle kleuren in haar tekendoos. Hoe meer kleur hoe meer leven! 
Later ging ze bij een klein grafisch bureau werken. Daar vond ze heel langzaam haar 

http://www.lemniscaat.nl/
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weg naar de kinderboeken. Elke dag zag ze er de meest prachtige illustraties 
voorbijkomen als ze bezig was met het ontwerpen van kinderboeken en educatief 
materiaal. Toen het bedrijf failliet ging rook ze de vrijheid en ging aan de slag als 
freelancer. Eerst nog volop als grafisch ontwerper met een verlangen ooit te 
illustreren voor kinderen, en nu als kinderboekenillustrator! Marieke gebruikt inkt, 
ecoline, aquarel, potlood, krijt, nou ja, eigenlijk van alles om de juiste sfeer op het 
papier te krijgen. 

Bij Lemniscaat illustreerde ze eerder Rover gezocht van Udo Weigelt en De 
Waterwaack van Natterlande van Marco Kunst. 
 
 
 

 
Thema’s: heimwee, jezelf leren kennen, magie, moed, ontdekkingen, reizen,   
 

 
 

Lessuggesties 
 
 

 
Doelgroep: 
 

 
De tovenaar van Oz is geschikt voor kinderen 
vanaf 8 jaar. Onderstaande opdrachten zijn 
bedoeld voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 
van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het 
voortgezet onderwijs. 
 

Tijdsinvestering: 
 

Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend 
van een half lesuur tot meerdere lesuren. 

 
Uitvoering: 
 

 
Klassikale of individuele start, vervolginvulling 
zowel individueel als in groepjes mogelijk. 

 
 
 
 

Inleiding 
 
U kunt het project rond De tovenaar van Oz op verschillende manieren introduceren. 
Kies de mogelijkheid die het best bij uw leerlingen past.   
 
Mogelijkheid 1 
Er is een wezen van een andere planeet bij jou in de buurt geland. Het is uit zijn 
raket gestapt en wandelt een beetje door de buurt heen op ontdekkingstocht. Wat 
ziet het buitenaards wezen dat anders is dan bij hem thuis? Maak een lijstje waarin je 
de verschillen opschrijft tussen wat hij thuis gewend is en hoe het op aarde is. Schrijf 
in ieder geval wat er anders is aan: het uiterlijk van mensen, de kleding, de dieren, 
de huizen, de voertuigen, het eten, de planten, de taal, het klimaat en de school. 
Verzin zelf ook nog iets wat anders is op zijn planeet en de jouwe.  
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Mogelijkheid 2 
Stel je voor dat je op een dag thuis komt uit school en er ligt een brief van je huisdier/ 
knuffeldier/ pop op de tafel. Wat zou er in die brief staan?  
Schrijf op wat je denkt dat jouw huisdier / knuffeldier / pop tegen jou wil zeggen. 
Schrijf minstens honderd woorden. 
 
Tip: Bedenk eens wat jouw huisdier ervan vindt dat jij de hele dag op school zit. Wat 
vindt hij van het eten? Vindt hij dat hij genoeg aandacht van je krijgt? Waar denkt je 
huisdier aan? Welke activiteit vindt hij het leukste om te doen?  
 
 
Mogelijkheid 3 
Stel je voor dat je op een kruispunt staat. De weg rechtdoor is bestraat met gele 
straatstenen. Het is een heel lange weg en je kunt het einde niet zien. Wat denk je 
dat er aan het einde van deze weg te vinden is? Waarom denk je dat?  
 
 

Uitvoering  
 
Maak een selectie uit de onderstaande lessuggesties en leid deze in bij de 
leerlingen. De moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt aangegeven met 
onderstaande symbolen.  
 

 
 
 
 

 

 

 

Tornado  

 
Het huis van Doortje en haar oom en tante wordt door een tornado weggeblazen. 

Tornado’s komen veel voor in het gebied in de Verenigde Staten waar Doortje woont. 
Weet jij wat een tornado is?  
 
Opdracht 
Houd een spreekbeurt over tornado’s. Verzamel eerst informatie over het 
verschijnsel. Zoek op wat het is, hoe een tornado ontstaat en waar ze veel 
voorkomen. Maak je spreekbeurt aantrekkelijk door afbeeldingen te laten zien. 
Misschien kun je wel een video vinden waarin je een tornado ziet.  
 
Vraag aan je juf of meester waaraan jouw spreekbeurt moet voldoen. Als er geen 
richtlijnen zijn, kun je op de website www.lesmaker.be vinden hoe je een spreekbeurt 
voorbereidt en geeft. 
 

http://www.lesmaker.be/
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Verenigde Staten  
 
Doortje woont in de staat Kansas, in de Verenigde Staten. In totaal heeft de 

Verenigde Staten vijftig staten, waarvan Kansas er dus een is. 
 
Opdracht 
Oefen waar de staten van de Verenigde Staten liggen door deze puzzel online te 
maken. Sleep de staat naar de juiste plek. Je moet heel precies zijn! Als je goed naar 
de vorm kijkt, dan kun je de plek wel vinden.  
Als je een uitdaging wilt, dan kun je ook deze variant doen. In deze puzzel staan 
geen grenzen van de staten aangegeven.  
 
 
 

Alternatieve opdracht: 
Maak informatiekaartjes van alle staten van de Verenigde Staten.  
 
Vraag aan je juf of meester het werkblad Verenigde Staten.  
 
Hierop staan alle vijftig staten los van elkaar. Je moet nog opzoeken welke naam er 
bij de staat hoort. Daarvoor kun je de puzzel uit de eerste opdracht gebruiken. Knip 
de staten voorzichtig uit (of gebruik een papiermesje om heel precies te zijn), en plak 
ze op kartonnen kaartjes. Zet de naam van de staat aan dezelfde kant als het plaatje. 
Op de achterkant van het kaartje schrijf je minimaal drie leuke wetenswaardigheden 
over de staat. Denk bijvoorbeeld aan: naam van de hoofdstad, aantal inwoners, 
naam van de gouverneur, naam van de staatsbloem, een bekende gebeurtenis die in 
deze staat heeft plaatsgevonden, of iets anders waar de staat bekend om staat.  
 

Voor de docent 
Deze opdracht is zeer geschikt om in 
groepjes te laten doen.  

 
 

 
Karaktertrekjes  
 
De drie vrienden van Doortje willen allemaal graag iets aan hun karakter 

veranderen. De vogelverschrikker wil niet meer dom zijn, maar intelligent. De leeuw 
wil niet meer laf zijn, maar moedig en de blikken boswachter wil graag een hart zodat 
hij weer liefdevol kan zijn. 
Al deze dingen zijn karaktertrekken en zeggen iets over hoe een persoon is. Welke 
karaktertrekjes hebben de helden uit het boek De Tovenaar van Oz nog meer? 
 
Opdracht 
Vraag aan je juf of meester het werkblad Karaktertrekjes. Je ziet de afbeeldingen van 
vier helden uit De tovenaar van Oz, namelijk Doortje, de leeuw, de tovenaar van Oz 
en de vogelverschrikker. Onder de afbeeldingen is ruimte om de karaktertrekjes op te 
schrijven die bij deze helden horen.  

http://www.yourchildlearns.com/mappuzzle/us-puzzle.html
file:///C:/Users/joyce/AppData/Local/Temp/Opgestuurd
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Om je een beetje op weg te helpen staat hier een lijst met karaktertrekjes die je kunt 
gebruiken. Je hoeft niet alle woorden te gebruiken en sommige woorden mag je 
meerdere keren kiezen.  
 
Aardig, lief, vervelend, saai, laf, interessant, nieuwsgierig, dom, slim, raar, bang, 
moedig, vrolijk, gemeen, behulpzaam, gevaarlijk, grappig, kalm, koppig, lui, 
onhandig, sluw, vrolijk, vriendelijk, trouw, sterk, verstandig 
 
Schrijf de woorden netjes onder de afbeeldingen. Daarna kun je de stroken 
uitknippen, lamineren en als boekenlegger gebruiken.  
 
 

Voor de docent 
Voor een meer theoretische (klassikale) 
opdracht over bijvoeglijke naamwoorden kunt 
u naar deze site van het SLO gaan en de 
opdrachten die horen bij “Bijvoeglijke 
naamwoorden herkennen en gebruiken” 
downloaden. Deze opdracht is geschikt voor 
leerlingen van klas 1 of 2 van het voortgezet 
onderwijs.  

 
 
 

De vier heksen van het land van Oz  
 

In het land van Oz wonen vier heksen. De heks van het Noorden, de heks van het 
Oosten, de heks van het Zuiden en de heks van het Westen. Als Doortje aankomt 

in het land van Oz landt ze met haar huis op de heks van het Oosten, die daardoor 
gedood wordt. De Munchkins zijn daar blij mee want de heks van Oosten was heel 
gemeen.   

 
Opdracht 
In de bijlage vind je een kleurplaat met daarop de vier heksen uit het boek De  
tovenaar van Oz.  
 
De heksen lijken nu nog veel op elkaar. Maar door ze in te kleuren kun je ze 
verschillend maken. De heksen uit het Westen en het Oosten zijn gemene heksen, 
en die uit het Noorden en het Zuiden zijn goede heksen. Zorg ervoor dat dat ook 
duidelijk wordt.  
 

 
 

Leesverslag  
 
Als je het boek helemaal hebt gelezen kun je er een verslag van maken. In dit 

verslag schrijf je iets over de inhoud van het boek, de titel en de schrijver. Je kunt 
ook je mening over het boek opschrijven. Zo kun je later nog eens terugkijken waar 
het boek over ging en wat je ervan vond.   
 

https://www.slo.nl/thema/meer/hogere-denkvaardigheden/nederlands/opdrachten/
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Opdracht 
Maak een leesverslag. Vraag je juf of meester om een leesverslagformulier.  

 
 
Voor de docent 
Een formulier voor een leesverslag 
kunt u vinden op www.lesmaker.be.  

 
 

 
Slaapverwekkende papavers  
 
Onderweg naar de Stad van Smaragd komen Doortje en de anderen een 
ooievaar tegen. Ze vinden de ooievaar maar een irritante verschijning en daarom 

luisteren ze niet zo goed als hij wegvliegt en ze nog waarschuwt voor de dodelijke 
papavers. Ze horen alleen maar ‘de dodelijke papaaaaa’ en vinden dat maar een 
rare opmerking. Pas later als ze door het veld papavers lopen beginnen ze te 
begrijpen waar de ooievaar hen voor wilde waarschuwen, maar dan is het al te laat. 
De papavers geven een geur af waardoor ze allemaal in een diepe slaap vallen.  
 
Een andere naam voor een papaver is een klaproos. Dat zijn rode bloemen en ze 
groeien ’s zomers in weilanden en in bermen.  

 
Opdracht 
Van de papavers vielen Doortje en haar vrienden in slaap. Jij gaat een afbeelding 
van een klaproos op een kussensloop borduren zodat jij ook lekker kunt slapen.  
 
Op het werkblad ‘Klaprozen’ staan vier afbeeldingen van een klaproos. Print de 
pagina en kies een klaproos uit. Knip die uit en kopieer hem vervolgens op een vel 
transferpapier voor textiel. (Als je wilt kun je de afbeelding nog vergroten of 
verkleinen.) Leg het vel transferpapier op een kussensloop en strijk het patroon erop, 
vraag een volwassene om je daarmee te helpen. Het patroon van de klaproos staat 
nu op de sloop. Nu kun je de klaproos borduren met verschillende kleuren draad.  
 
 
 
 

Het paleis van de tovenaar van Oz  
 
De tovenaar van Oz woont in een paleis in de stad van Smaragd. Het is een heel 

groot paleis met veel kamers en torens. Hoe denk jij dat het paleis eruit zag?  
 

Opdracht  
Je gaat je eigen paleis van de tovenaar van Oz maken en je gebruikt daarvoor legen 
wc-rollen en lege keukenpapierrollen.   
 

http://www.lesmaker.be/
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Gebruik de keukenpapierrollen om hoge torens te maken. Je kunt de 
keukenrol in een toren veranderen door hem te beschilderen of te 
beplakken met gekleurd papier. Je kunt ramen op de torens maken 
door ze erop te tekenen of door ze eruit te snijden met een prikpen of 
een tekenmesje. Vraag een volwassene om je daarmee te helpen! 
Als je het raampje hebt uitgesneden, kun je er doorschijnend papier 
achter plakken. Als je dan een LED theelichtje in de toren zet, dan 
licht het mooi op.   
 
Om de toren af te maken kun je er een mooi puntdak op maken. Een 
puntdak maak je door een grote cirkel uit te knippen. Knip vervolgens 
vanaf de rand naar het midden van de cirkel. Daarna trek je de ene 
kant over de andere kant heen zodat je een kegelvorm krijgt. Trek 
net zolang totdat de kegel goed op de keukenrol past. Plak het 
randje vast zodat de kegel zijn vorm behoudt. Vervolgens plak je de 
kegel vast op de keukenrol.  
 
Van de wc rollen kun je lagere (verdedigings-)torens maken. Je hebt 
hiervoor twee wc-rollen nodig. Eentje snij je doormidden en in de 
andere maak je van boven af twee inkepingen van ongeveer twee 
centimeter diep. Hier plaats je straks de korte wc-rol op. Op deze wc-rol kun je ook 
ramen tekenen of uitsnijden.  
 
Neem een helft van de wc-rol die je in tweeën hebt gesneden. 
We gaan nu kantelen maken. Kantelen zijn de getande 
bovenranden van torens in oude kastelen. Soldaten konden 
zich goed achter kantelen verstoppen als het kasteel werd 
aangevallen.  
 
Neem een mesje en maak een sneetje van ongeveer een 

centimeter aan de bovenkant van de wc-
rol. Maak een tweede sneetje op 
ongeveer een centimeter van het eerste. 
Sla dan twee centimeter over en maak 
weer twee sneetjes. Net zolang totdat je 
weer bij het begin bent. Als het goed is 
heb je dan acht sneetjes gemaakt. Het is 
belangrijk dat je een even aantal sneetjes hebt. Vouw nu de 
stukjes wc-rol tussen de korte stukjes naar binnen, en je hebt 
de kantelen.  
 
Plaats de korte wc-rol met de kantelen op de lange wc-rol met 

de inkepingen. Je verdedigingstoren is nu klaar. Om het helemaal af te maken kun je 
ook ramen maken in deze torens.  
 
Maak net zoveel torens als je wilt om een superkasteel te maken.  
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Wat zou jij aan de tovenaar van Oz vragen?  
 
Doortje wil heel graag weer terug naar huis, maar niemand kan haar helpen. De 

enige die haar kan helpen is de tovenaar die in de stad van smaragd woont; hij kan 
namelijk alles. Doortje krijgt gezelschap van de blikken man, de vogelverschrikker en 
de leeuw. Zij willen ook graag iets van de tovenaar.  
 
Opdracht 
Schrijf een kort opstel van ongeveer 150 woorden waarin je vertelt wat jij aan de 
tovenaar van Oz zou vragen. Leg ook uit waarom je dat zou vragen.  

 
 

 
Groene bril  

 
Als Doortje en haar vrienden in de stad van Smaragd aankomen moeten ze een 

bril met groene glazen opzetten. Later komen ze erachter dat de stad van Smaragd 
helemaal niet groen was, maar dat dat kwam door de bril die ze op hadden!  
 
Opdracht 
Zou jij het ook leuk vinden om de wereld eens in een andere kleur te zien? In deze 
opdracht krijg je daar de kans voor, want je gaat je eigen gekleurde bril maken.  
 
In het werkblad “Bril” staan een aantal brilmodellen. Kies er een van en knip of snij 
deze voorzichtig uit (ook de cirkels waar het ‘glas’ in komt).  Leg je bril daarna op een 
stuk stevig karton en knip of snij hem weer uit.  
 
Versier je bril hoe jij wilt. Je mag hem inkleuren, maar je kunt ook veren, knopen, 
glitters of wat je ook maar mooi vindt, gebruiken. 
  
Voor de glazen kies je een mooie kleur doorzichtig cellofaanpapier, bijvoorbeeld van 
een bos bloemen.  
 
Gebruik pijpenragers (chenilledraad) om pootjes te maken zodat de bril goed op je 
neus blijft zitten.  
 
 

 
Munchkin brodeltjes 
 
Doortje krijgt van de Munchkins koekers en brodeltjes. We weten niet precies hoe 

die eruit zien en hoe ze smaken, maar ze lijken in ieder geval erg lekker!  
 
Opdracht 
Bak zelf je eigen Munchkin brodeltjes en/of koekers. Vraag wel of een volwassene je 
met het recept kan helpen. De brodeltjes en de koekers moeten namelijk in de oven.  

 
Hier vind je een recept voor brodeltjes.  
Hier vind je een recept voor koekers.  

https://uitpaulineskeuken.nl/2014/10/kidsproof-broodjes-bakken-met-kinderen.html
https://rutgerbakt.nl/koek-recepten/zandkoekjes-bakken-recept/
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Je hersenen gebruiken  
 
De boer die de vogelverschrikker heeft gemaakt, heeft hem wel mooie ogen, een 

neus en een mond gegeven maar geen hersens. En de vogelverschrikker wil die wel 
graag want zonder hersens voelt hij zich zo dom.  
 
Opdracht 
Zelfs als je hersens hebt, kun je je af en toe dom voelen. Sterker nog, soms houden 
onze eigen hersens ons voor de gek!  
 
Download dit werkblad van het wetenschapsmuseum Nemo. Hier staan allemaal 
proefjes in die je kunt doen om je hersens eens flink aan het werk te zetten.  
 
 
 

Vreemde dieren  
 
In Oz wonen een paar enge dieren, zoals de klauwers. Dat zijn beesten met het 

lichaam van een beer en de kop van een hyena. Ze zijn heel gevaarlijk. Ook wonen 
er apen met vleugels in het land van Oz die het leven van Doortje en haar vrienden 
behoorlijk zuur maken.  
 
Opdracht 
Verzin je eigen beest. Je doet dit door plaatjes te zoeken van een heleboel dieren. 
Daarna knip je van elk dier een lichaamsdeel uit. Dan plak je de lichaamsdelen van 
de verschillende dieren weer aan elkaar zodat je een nieuw dier hebt gemaakt. 
Verzin er ook een naam voor.  
 
 
 

Boekblad 
 
Je gaat een boekblad maken over De Tovenaar van Oz. Een boekblad, of in het 
Engels een OnePager, is een presentatievorm waarin je alles wat je over een boek 
hebt opgepikt verwerkt op één pagina. Naast tekst kun je ook gebruik maken van 
afbeeldingen om het boek te verwerken.  
 
Voor de regels waar een boekblad aan moet voldoen kun je kijken op de website 
www.lesmaker.be  
 
 

 
Engelse taal  
 
Doortje komt in het land van Oz aan bij de Munchkins. Gelukkig spreken Doortje en 
de Munchkins dezelfde taal, anders zou het wel een beetje lastig worden om met 
elkaar te praten.  
 

https://www.nemosciencemuseum.nl/media/filer_public/e0/ed/e0ede6a6-d8bc-42ba-b490-b3e201d899be/het_brein-werkblad-klas.pdf
http://www.lesmaker.be/
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Op aarde worden ongeveer 6000 verschillende talen gesproken. Dat zijn er een 
heleboel! Het is natuurlijk onmogelijk om al die talen te leren, dus de meeste mensen 
leren Engels als algemene taal om met mensen van over de hele wereld te kunnen 
praten.  
 
Opdracht 
Misschien heb je al Engels op school maar als je dat nog niet hebt, of als je alvast 
wat meer wilt leren, kun je gebruik maken van de site Duolingo. Het kost je slechts 5 
minuutjes per dag en binnen de kortste tijd kun je korte gesprekjes in het Engels 
voeren.  
 

 
Alternatieve opdracht: (voor kinderen die al een beetje Engels spreken) 
Schrijf een kort briefje naar Doortje. Begin je brief door iets over jezelf te vertellen, 
bijvoorbeeld je naam, je leeftijd, waar je woont, wat je hobby’s zijn, of je huisdieren 

hebt, enzovoort. Daarna stel je Doortje drie vragen over haar avontuur in het land 
van Oz. Sluit je brief af door te vragen of ze je terug wil schrijven.  

 
 
 
Afronding 
 
U kunt het project rond het boek De tovenaar van Oz afronden door bijvoorbeeld een 
ochtend/middag in te ruimen waarbij de leerlingen verkleed (als personage uit het 
boek) naar school komen. De leerlingen versieren het lokaal met de dingen die ze 
gemaakt hebben en ze vertellen iets over de voorwerpen aan hun klasgenoten. Het 
is ook leuk om ouders, familie en andere belangstellenden uit te nodigen. U kunt de 
middag afsluiten door de film The Wizard of Oz te laten zien.  
 
Het zou leuk zijn als er in de school of het lokaal een (semi-) permanente plek voor 
het werk van de leerlingen ingeruimd wordt.  
  

https://nl-nl.duolingo.com/course/en/nl-NL/Leer-Engels
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Werkblad Verenigde Staten  
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Werkblad Karaktertrekjes  
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Werkblad Klaprozen  

 

 



LESSUGGESTIES BIJ DE TOVENAAR VAN OZ LESMAKER 

 

Werkblad Bril  


