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LESSUGGESTIES  
Mark Janssen 
Eiland 
(Lemniscaat)  
 
 
Een vader en dochter lijden schipbreuk en 
spoelen aan op een klein eiland. Wat zij niet 
weten, maar jij kunt zien, is dat dat eiland 
niet is wat het lijkt.Eiland behoedt en 
beschermt de vader en het meisje zonder dat 
ze het weten, en voert ze door een prachtige 
wereld tot ze worden gered. En dan blijkt dat 
Eiland niet onopgemerkt is gebleven. 
 
 
EILAND 
 
Met het prachtige prentenboek Eiland kun je 
een week lang aan de slag in de klas met 
verschillende onderwerpen rond het 
hoofdthema ‘de onderwaterwereld’. 
 
Groep 1 & 2 
Thema’s: water, eiland, zeedieren, drijven en zinken, kleuren en emoties en bewegen op muziek 
 
Samenvatting 
Eiland is een prentenboek zonder tekst, met dromerige, kleurrijke illustraties. Genoeg te zien en te 
ontdekken om zelf als kind het verhaal te vertellen. 
 
Het verhaal 
Een vader, een dochter en hun hond lijden schipbreuk en spoelen aan op een klein Eiland. Wat zij 
niet weten, is dat het eiland niet is wat het lijkt.  
Het eiland beschermt hen tegen wind en kou, tegen golven en gevaar en voert hen door een 
prachtige wereld. Terwijl de seizoenen veranderen, ontdekken ze geluiden en geuren die ze niet 
kennen en kleuren die ze nog nooit hebben gezien. Tot ze worden gered door een groot schip. En 
dan blijkt dat het eiland niet onopgemerkt is gebleven. Het meisje duikt onder water, naar de 
schildpad en geeft hem nog een dikke knuffel voor ze weggaan. 
 
Thema’s 
Water, zeedieren, eiland: de onderwaterwereld 
Filosoferen met prenten 
Drijven & zinken 
Kleuren & emoties 
Bewegen op muziek 
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Introductie 
Wat neem je mee als je aan de zee denkt? 
 
Voorbereiding 
De dag voordat je uit Eiland gaat voorlezen geef je deze opdracht aan de kinderen op een briefje 
mee naar huis: 
‘Ze mogen iets moois meenemen van huis wat aan de zee doet denken.’  
Zorg ervoor dat je zelf ook een bak/mand hebt staan in de klas met speelgoed en voorwerpen die 
met de zee te maken hebben, bijvoorbeeld een schildpad, vissen, zeesterren, schelpen, een boot, een 
flesje water, een zakje zand, een schep etc. Als kinderen thuis niets hebben kunnen vinden, kunnen 
ze altijd nog iets op school uitkiezen. Zo is het geen verplichting en kunnen kinderen toch meedoen 
als ze bijvoorbeeld nog nooit naar de zee zijn geweest. 
Maak een grote kring van alle stoelen. 
 
Uitvoering 
Laat de kinderen in een kring zitten met het voorwerp dat ze aan de zee doet denken. 
Iedereen mag het voorwerp voor zich omhooghouden. 
We kijken naar elkaar: wat zien we? 
Je geeft een kind de beurt en vraagt welk voorwerp van een kind in de klas ze bijzonder vindt en 
waar ze meer over zou willen weten. Het kind met dat voorwerp mag er iets over vertellen en kiest 
daarna het volgende voorwerp.  
Je kunt er ook voor kiezen om alle kinderen eerst de voorwerpen in het midden van de kring te laten 
neerleggen en ze dan om de beurt te laten kiezen. 
 
Het verhaal: Eiland samen lezen 
Samen lezen we het prentenboek Eiland. 
 
Voorbereiding 
De kinderen kunnen de activiteit zelf kiezen.  
Maak groepjes van maximaal zes kinderen.  
Zorg voor drie exemplaren van Eiland. 
Je kunt ervoor kiezen om de groepjes door klassenassistentes of stagiaires te laten begeleiden; zo is 
het boek sneller door de hele klas gelezen. 
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Lezen en filosoferen 
De juf of meester begint, en stelt vragen als: 

• Wat zie je allemaal op de illustraties? 
• Wat gebeurt er? Hoe weet je dat? 
• Wie is het kleinste, en wie is het grootste? 
• Welke zeedieren zie je, en welke vogels? 
• Waar zouden ze zijn? 
• Waar zou jij willen zijn? 
• Zou je op een eiland kunnen wonen? Waarom wel of niet? 
• Welke illustratie vind je het mooiste? Waarom? 
• Staat er tekst in het boek? 
• Kun je dan alsnog het boek lezen? Hoe komt dat? 

 
Ontdekken: een eiland in het lokaal 
’s Ochtends komen de kinderen de klas binnen en staat er een groot zwembad met een eiland in het 
midden. 
 
Voorbereiding 
Je gaat een zee maken met het eiland uit het boek! 
Kies een opblaaszwembad of een watertafel. Liefst groen of blauw, om het echt op een zee te laten 
lijken. 
Laat er water in lopen voordat de kinderen er zijn. 
Maak een eiland van een grote piepschuimbol (die kun je beschilderen met watervaste verf of in 
kleur kopen): een schildpad. Er bestaan ook ‘floating plant islands’, drijvende plantmanden, die je 
hiervoor kunt gebruiken. 
Zorg voor begroeiing op het eiland met takjes, bloemen (een soort die lang goed blijft), ijsstokjes en 
overig materiaal. 
De figuurtjes maak je van klei. 
Maak een half gezonken boot en een vlot. 
 
Uitvoering 
Ga in gesprek met de leerlingen: Wat staat daar nou midden in de klas? Een zwembad, een zee? Er 
zwemmen visjes in en er is een groot eiland in het midden. En zie je de boot door tweeën? Laten we 
eens kijken wat er gebeurt als de kinderen dit zien. Zullen ze de link leggen met het boek Eiland? 
 
Kring 
In de kring vraag je de kinderen wat er voor speciaals is gebeurd in de klas. De kinderen vertellen 
waarschijnlijk meteen over het bijzondere tafereel in het midden van de klas. 
Jij vertelt dat de klas is omgetoverd tot het prentenboek. En je geeft aan welke mooie 
knutselactiviteiten zij deze week kunnen kiezen om de klas nog meer in een onderwaterwereld te 
veranderen: 

• Vlot maken (met sponzen, pakjes of kurk) 
• Tropische vissen in de zee (later bij het onderdeel ‘De onderwaterwereld’) 
• Schildpadden 
• Tropische vogels 
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Knutselen: een vlot maken 
Van pakjes drinken, sponzen en kurken kun je mooie vlotten maken die blijven drijven. Op 
Pinterest zijn daar tal van leuke ideeën voor te vinden. De kinderen kunnen in korte tijd een 
geweldig resultaat bereiken, dat ze vol trots zullen tonen en waar ze mee kunnen spelen. 
 
Voorbereiding 
Maak groepjes van maximaal zes kinderen. 
Zorg voor de volgende materialen:  

• Lege pakjes drinken (schoongespoeld) 
• Kleine sponsjes 
• Saté- of tandenprikkers 
• Kurken 
• Elastiek 
• Gekleurd dik papier/karton of foam-rubber 
• Washitape in leuke kleurtjes 
• Placemats 
• Schorten 
• Kindvriendelijke lijm 
• Een schaar 

 
Uitvoering 
Maak samen eerst het zeil voor het vlot. Kies een kleur papier, karton of foam-rubber uit en knip 
het zeil daaruit. Maak dat vast aan de houten prikker. Om een klein vlaggetje te maken bovenaan 
het zeil neem je een stukje washitape dat je om de punt heen plakt met beide zijden tegen elkaar, en 
knip je dat bij in de vorm van een vlag. 
Het vlot kun je maken van een sponsje, van drie kurken of van een pakje drinken. Het sponsje knip 
je rond zoals je het wilt. Daarvoor werk je met een grote schaar, dus het is fijn als de juf of meester 
de kinderen helpt. Als je voor de kurken kiest, gebruik er dan drie en maak die aan elkaar vast met 
twee grote elastieken. Gebruik brede elastieken met een kleurtje. Het pakje drinken kun je 
gebruiken zonder erin te knippen en zonder elastieken. 
Maak het zeil vast op het vlot van de spons, van de kurken of van het pakje drinken. Uittesten maar 
in de watertafel of de zee (zwembad)! 
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Knutselen: een schildpad maken 
 
De schildpad is je beste vriend, zeker in het boek Eiland. Hij redt de vader, de dochter en de hond.  
Met de eierdopjes van een eierdoos kun je de leukste dingen maken, zo ook een eigen 
schildpadvriend. Je kunt ook kiezen voor een klein gekleurd kwarkbakje; dan wordt je schildpad 
zelfs waterproof!  
 
Voorbereiding 
Zorg voor de volgende materialen: 

• Bakjes met groene, bruine en gele verf (je kunt ook een eierdoos gebruiken) 
• Eierdopjes die je losknipt van de eierdoos, of schoongespoelde kleine kwarkbakjes 
• Een bakje met water 
• Placemats en schorten  
• Kwastjes: voor elke kleur een aparte kwast, zodat de kleuren niet gaan mengen 
• Gekleurd karton, vilt of foam-rubber voor de romp, het hoofd en de pootjes van de schildpad 
• Oogjes om op te plakken of een stift om oogjes te tekenen  

 
Uitvoering 
We beginnen met het mooie schild van de schildpad. Het eierdopje of het kwarkbakje mogen de 
kinderen zelf beschilderen in de kleuren die ze willen. Laat het schild een dag drogen op kranten. 
Dan maken we de romp, het hoofd, de poten en het staartje. Je kunt kiezen of je karton, vilt of 
foam-rubber gebruikt. 
Plak de oogjes op het hoofd en het schild op de romp en zie: daar is je nieuwe vriendje. 
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Knutselen: tropische vogels maken 
Voorbereiding: 
Zorg voor de volgende materialen: 

• Wc-rollen 
• Vierkant vouwpapier of kartonpapier  
• Gekleurd, stevig papier  
• Crêpepapier in slierten  
• Verf in bakjes of in een eierdoos 
• Een bakje met water 
• Kwasten 
• Lijm en scharen 

 
Uitvoering 
Pak het vierkante papier en knip daar een grote cirkel uit. Knip daarna vanaf de rand van de cirkel 
tot het midden en schuif het papier over elkaar heen tot het een puntige snavel wordt, en plak het 
vast. De snavel plak je aan een van de twee uiteindes van de wc-rol: de romp. 
Je kunt de snavel en romp van de vogel verven zoals je wilt, in de felste kleuren. Maak er een 
tropische vogel van, net als in het boek. 
Voor de vleugels gebruik je kartonpapier of ander stevig papier. Kies de kleur uit die je wilt. 
Versier de vleugels met slierten crêpepapier die je erop plakt. 
Voor de staart gebruik je slierten crêpepapier en stroken gekleurd papier. Plak die achter op de 
andere kant van de wc-rol. 
Voor de pootjes gebruik je stroken kartonpapier die je zigzag vouwt tot het harmonicapootjes zijn. 
Die plak je onderaan de wc-rol. 
Tada: de kleurrijke vogels kunnen aan touwtjes opgehangen worden in de klas! 
 
Activiteit: drijven en zinken 
In groepjes van vier gaan we ontdekken wat er blijft drijven en wat er zinkt. 
 
Voorbereiding 
Zorg voor een aquarium gevuld met water. 
Vraag de kinderen om zelf iets mee te nemen waarvan ze denken dat het zal blijven drijven. 
Zorg voor een bak met verschillende materialen: kurk, piepschuim, steen, hout, papier, lepel, 
bootje. 
Zorg voor een groen en een blauw bakje, waarin de kinderen de drijvende spullen en de zinkende 
spullen kunnen leggen. 
Maak groepjes van vier kinderen. 
 
Uitvoering 
Om de beurt mogen de kinderen een voorwerp kiezen en in de bak met water plaatsen. Wat gebeurt 
er? Waarom drijft of zinkt het voorwerp? Heeft het met grootte te maken, of met gewicht, of 
materiaal?Wat gebeurt er als je meerdere voorwerpen op een drijvend voorwerp legt? Kies je dan 
een groot of een klein drijvend voorwerp? Leg je alles aan één kant of verdeel je het juist? Laat de 
kinderen maar op verschillende manieren ontdekken hoe het werkt. 
Uiteindelijk leggen de kinderen alles wat drijft in de groene bak en alles wat zinkt in de blauwe bak. 
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Aan de slag met kleuren en emoties 
Welke gevoelens roepen verschillende kleuren bij je op? 
 
Voorbereiding 
Maak de klas helemaal donker. 
Zorg voor een lamp en cellofaan, speciale kleurfolie, in verschillende kleuren. 
Toon de illustraties van Mark Janssen op het digibord. 
 
Uitvoering 
Doe het licht uit en laat de grote illustraties van Mark Janssen uit het boek Eiland zien op het 
digibord. 
Stel daarbij de volgende vragen: 

• Welke kleuren zien we?  
• Wat voor gevoel geeft het? 
• Wat gebeurt er? 

Gebruik de lamp en het cellofaan. Maak de klas donker en zet de lamp aan, en houd er 
verschillende kleuren cellofaanfolie voor. 
Wat voelen de kinderen bij welke kleur? Laat dat maar zien met je gezicht en/of lichaam. 
 
De onderwaterwereld 
We gaan aan de slag met aquarel en vetkrijt, net als de illustrator Mark Janssen.  
 
Voorbereiding 
Zorg voor de volgende materialen: 

• Grote vellen aquarelpapier 
• Vetkrijt/wasco 
• Ecoline/aquarelverf in bakjes 
• Een bakje met water 
• Kwasten 
• Placemats en schorten 

 
Uitvoering 
Als eerste teken je de vissen met vetkrijt/wasco. 
Daarna kies je ecoline of aquarelverf om de zee eroverheen te verven. 
Je kunt de werken ophangen met knijpers op een lijn om ze te drogen, en daarna verspreid door de 
klas. 
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Bewegen op muziek 
We gaan dansen op muziek en met de golven mee.  
Matten op de grond, springen van eiland tot eiland, kijk uit voor de haaien! 
 
Voorbereiding 
Zorg voor de volgende materialen: 

• Muziek van de zee, rustige golven en storm 
• Rustig: https://www.youtube.com/watch?v=qREKP9oijWI 
• Meer golven: https://www.youtube.com/watch?v=oqfsDXk22Rs 
• The Goldfish – door The Laurie Berkner Band 
• Matten door het speellokaal of de gymzaal verspreid 
• Blauwe lakens, in smalle stroken geknipt 

 
Uitvoering 
Eerst moeten de spieren even warm worden, dus begin met een warming-up. We lopen eerst door 
de ruimte en de kinderen doen de juf of meester na. Op de muziek van de zee bewegen ze door het 
lokaal. Armen draaien, drijven, springen, draaien, zwemmen. Laat ze maar meevoeren door de 
muziek en het geluid. 
Ze staan aan de ene kant van de zaal. ‘Hoor je de golven? Ren maar naar de overkant en spring over 
de golven heen.’ 
Drie tweetallen maken de golven met lakens op de grond. De andere kinderen springen er ook in 
tweetallen overheen naar de andere kant van het lokaal: ‘Spring maar zo hoog als je kunt.’ 
Vertel de kinderen dat ze zelf een golf mogen zijn: ‘Maak een koprol op de mat.’ 
Of laat ze zwemmen in de zee op een mat: borstcrawl, schoolslag, watertrappelen, surfen. Doe het 
voor als ze het nog lastig vinden. 
Tikspelletje in de zaal: leg uit dat de op de matten, de eilanden, veilig zijn: ‘Kijk uit voor de haaien 
(vier kinderen), als ze je tikken mag je mee tikken.’ 
We eindigen de les met het liedje The Goldfish. Zet dit (met de videoclip) op in de speelzaal. De 
kinderen mogen meedoen met het liedje, en als juf of meester dans je uiteraard ook mee! 
 
NB: Je kunt hier een Engelse les aan toevoegen. Het liedje The Goldfish is uitermate geschikt om 
vier of vijf nieuwe Engelse woorden aan te leren. Bijvoorbeeld vier werkwoorden als Swimming, 
Washing, Brushing your teeth and Cycling. Als je hier flashcards bij maakt, is je Engelse les 
compleet. 
 
Tentoonstelling 
Na een week hebben we een prachtige onderwaterwereld gecreëerd in de klas: ‘Laat je je papa, 
mama, broertje, zusje, opa of oma zien wat je hebt gemaakt?’ 
Woensdagmiddag mag de familie de kinderen eerder ophalen om te komen kijken in de klas. En ze 
mogen de knutsels mee naar huis nemen. 
 
 

Lesbrief ontworpen door Patty de Block - De Gouden Zebra  
	


