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Over het boek  
  

We zijn al ons hele bestaan onlosmakelijk verbonden met bomen – niet alleen omdat 

ze ons letterlijk helpen ademen, maar ook om de rol die ze spelen in sprookjes, 

verhalen, legenden, religies, bijgeloof… Marieke Nelissen droomde van een boek 

over bomen. Margaretha van Andel verzamelde allerlei volksverhalen en sprookjes 

en vervlocht die tot een spannende raamvertelling. Het Lemniscaat-duo van De 

tovenaar van Oz creëerde zo het Grote Onweerstaanbare Boomsprookjesboek. Een 

boek om in te verdwijnen, om je over te verwonderen, om uren naar te kijken 

vanwege de geweldige illustraties, en om je houding ten opzichte van de wereld om 

je heen voor altijd door te laten veranderen. Want ze leven… die bomen, van dat 

kleintje in je tuin tot de woudreus in het bos. Luister maar goed! 

 

Meer informatie op: www.lemniscaat.nl   

  

  

Over de auteur  
  

Margaretha van Andel werd in Noord-Brabant geboren, verbleef langere tijd in onder 

meer China en Pakistan en woont nu op het Friese platteland. Ze is inmiddels 

http://www.lemniscaat.nl/
http://www.lemniscaat.nl/


LESSUGGESTIES BIJ VERHALEN VAN DE FLADDERTAK LESMAKER 

 

fulltime schrijver en vertaler. Ze publiceerde titels voor verschillende leeftijden. Bij 

Lemniscaat verschenen van haar hand Transit, Ik, Verhalen van de Fladdertak en 

meerdere vertalingen, zoals van De tovenaar van Oz. 

 

 

Over de illustrator 

 

Marieke Nelissen is een veelgevraagd illustrator en grafisch ontwerper. Ze had al 

behoorlijk wat illustratie-ervaring toen ze haar eerste prentenboekenprenten 

instuurde naar Picture This! Picture Book Illustration Competition, en won. Bij 

Lemniscaat illustreerde ze eerder Rover gezocht van Udo Weigelt, De Waterwaack 

van Natterlande van Marco Kunst en De tovenaar van Oz. 

 

 

  

Thema’s: natuur, bomen, sprookjes, mythen, legenden, fantasie, cultuur 

  

  

  

Lessuggesties  
  

  

  

Doelgroep:  

  

  

Verhalen van de Fladdertak is geschikt voor 
kinderen vanaf 8 jaar. Onderstaande opdrachten 
zijn bedoeld voor leerlingen vanaf groep 5 van het 
basisonderwijs.   
  

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.  
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Inleiding  
 

Toon een afbeelding van een mooie, 

opvallende boom op het digibord of 

misschien ‘live’ op het schoolplein.  
Zeg op mijmerende toon: ‘Wat is hij mooi, 

hè? En oud. Hoe oud zou hij zijn?’  

Laat uw leerlingen raden. Zeg dat u het 

ook niet precies weet maar vast heel oud. 

Geef aan dat zo’n oude boom veel 

dingen meegemaakt moet hebben, de 

geboorte van uw leerlingen, van hun ouders, hun grootouders. Oorlogen en ruzies 

misschien. Verschillende eigenaren van het land waarop het staat. 

De boom is misschien een thuis geweest voor veel verschillende vogels, andere 

dieren. Misschien is hij ooit getroffen door een kogel, door een brand, de bliksem… 

Misschien is er ooit in gehakt, is hij in een bepaalde vorm gesnoeid, heeft iemand er 

een liefdeshartje in gekerfd.  

Geef uw leerlingen gelegenheid om mee te denken over gebeurtenissen in het leven 

van de boom die u heeft getoond. 

 

Vertel nu dat bomen zo bijzonder en raadselachtig zijn dat ze vaak onderwerp 

worden van verhalen. Dat was vroeger al het geval en is soms nog steeds zo. Toon 

nu Verhalen van de Fladdertak en maak duidelijk dat dit boek helemaal over 

bijzondere bomen gaat. De schrijver en de illustrator zijn allebei gek op bomen, dat 

zie je bijvoorbeeld aan de opdracht van Margaretha van Andel in het boek. 

Vraag aan uw leerlingen of zij ook een bijzondere boom kennen, misschien zelfs een 

lievelingsboom hebben. Laat hen vertellen. 

Kies vervolgens één verhaal uit Verhalen van de Fladdertak om voor te lezen, 

bijvoorbeeld het bekende verhaal van Jack en de bonenboom op bladzijde 143 (let 

op: deze is redelijk lang). U kunt er ook voor kiezen het korte stukje over Newtons 

appelboom te lezen op bladzijde 242. 

Bied het boek hierna aan uw leerlingen aan om zelf te lezen of stap over naar één 

van onderstaande opdrachten.  

 

 

Uitvoering   
  

Maak een selectie uit de onderstaande lessuggesties en leid deze in bij de leerlingen.   

 

De moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt 

aangegeven met de volgende symbolen:   
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Recensie schrijven  
 

Voor de docent 

Geef uw leerlingen de opdracht om het gehele boek 
Verhalen van de Fladdertak te lezen en een 
beoordeling/recensie te schrijven.  

 

 

 

 

 

Bomen van de wereld 

 

Groepsopdracht 

Vergroot de illustratie van de binnenzijde van de omslag tot A3-formaat of liefst nog 

groter. Knip de bladeren, vruchten en bloemen uit de rand los. Plak deze op de 

locatie die aangegeven wordt in de opsomming. 

Schrijf de namen van de genoemde  bomen op kleine briefjes, vouw deze dicht en 

stop ze in een schaal. 

Laat elk van uw leerlingen een briefje trekken uit de schaal en vervolgens op zoek 

gaan naar gegevens over de betreffende boom. De gegevens verwerken ze in een 

verslagje volgens het formulier dat u in de bijlage treft. 

Geef de leerlingen na afloop van hun onderzoekje het tekstje van hun boom. Deze 

vinden ze in het boek vanaf bladzijde 239. Op het formulier noteren ze ter afsluiting 

wat wel en niet overeenkomt tussen de boom uit het tekstje en de boom uit hun 

onderzoek. 

 

 

 

Boombladherbarium maken 

 

Verhalen van de Fladdertak zet bomen in het middelpunt van de aandacht. In 

Nederland en België staan veel bomen. Waar je ook woont, waarschijnlijk passeer je 

er elke dag wel een paar. Hoeveel soorten ken je bij naam? 

 

Opdracht  

Verzamel boombladeren uit je eigen omgeving. Zoek uit van welke boom de 

bladeren zijn. Droog ze vervolgens tussen de blaadjes van een dik boek of gebruik 

een speciale blad- of bloemenpers. Onthoud de namen van de bomen of schrijf ze op 

een stukje papier en stop die bij het boomblad in het boek. 

Print de herbariumvellen uit de bijlagen op stevig papier. Plak de gedroogde bladeren 

in het herbarium en schrijf de naam van de boomsoort ernaast. Maak een mooie 

omslag. 

 

Tip 1: Je kunt je boombladherbarium ook in doorzichtige plastic hoezen 

stoppen. Zo kun je elk boomblad goed zien en blijven ze mooi. 
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Tip 2: Je kunt boombladeren digitaal determineren (uitzoeken tot welke 

boomsoort ze behoren). Gebruik daarvoor bijvoorbeeld van de volgende 

website. 

 

Voor de docent 

Op de hierboven genoemde website vindt u ook een 

link naar een uitgewerkte opdracht voor het maken 

van een herbarium.  

 

 

   

 Een eigen boomverhaal 

 

Kies een eigen opvallende boom uit je buurt. Hij kan op het schoolplein staan, in een 

nabij gelegen park, in je tuin, in de dierentuin of op een historische locatie. Verzin 

een verhaal dat die boom zou kunnen vertellen over iets dat hij ziet, meemaakt of 

heeft meegemaakt. Schrijf dit verhaal op. 

 

Voor de docent 

Selecteer één of meer van de verhalen om voor te 

(laten) lezen in de klas.  

U kunt de verhalen laten illustreren door middel van 

een tekening of zelf gemaakte foto.  

 

 

 

Isaac Newton 

 

Eén van de bekendste bomen uit Verhalen van de Fladdertak is de appelboom van 

Isaac Newton (bladzijde 242). Newton was een wereldberoemde natuurkundige. 

 

Opdracht 

Maak een poster- of PowerPointpresentatie over het leven en de betekenis van Isaac 

Newton. Vergeet niet om aandacht te besteden aan zijn beroemde appelboom. Op 

deze website vind je daar meer informatie over. Let op: de website is in het Engels. 

 

Tip: Je kunt ook kiezen voor een podcast als presentatievorm. Neem deze op 

en speel hem af tijdens een open dag van de school of tijdens een andere 

bijzondere gelegenheid. 

 

  

       

  Wensboom 

 

Opdracht 

Maak een levensgrote boom van papier of karton en hang/zet deze op een 

opvallende plaats in de school. 

http://www.bomen-determineren.com/
https://www.nationaltrust.org.uk/woolsthorpe-manor/features/the-story-of-our-apple-tree-at-woolsthorpe-manor
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Neem een klein vel papier en perforeer daar een gaatje in zodat er een draadje 

doorheen past. Dit draadje is om je boodschap straks op te hangen. Als de boom 

een plat vlak is, kun je je boodschap misschien ook bevestigen met plakband of een 

punaise. Schrijf op het velletje papier een wens, boodschap of een herinnering en 

hang hem in de boom.  

Wanneer iedereen je boodschap mag lezen, hang je hem zichtbaar op. Wanneer de 

boodschap geheim is, vouw je hem dicht. 

 

Voor de docent 

Een wensboom (of herinneringen- of troostboom) 

past goed in de kersttijd, vlak voor het verlaten van 

de basisschool of wanneer iemand is overleden. U 

kunt ervoor kiezen de boodschappen met uw 

leerlingen te bespreken of deze geheim te laten zijn.  

 

 

 

Verhalen vertellen 

 

Kies één van de verhalen uit het boek en verwerk hem tot een verhaal dat je voor de 

klas kunt vertellen. Je gaat niet voorlezen, dus het verhaal moet goed in je hoofd 

zitten. Organiseer een verhalenmiddag 

 

Tip: Maak een lokaal of plek gezellig door allemaal kussens op de grond te 

leggen en ga daar samen op zitten. Vertel elkaar nu de verhalen die jullie 

hebben geoefend. 

 

 

 

Opvoering 

 

Zoek in Verhalen van de Fladdertak naar het verhaal dat je het mooist vindt. Maak er 

een toneelstukje van voor een weekafsluiting of voor een bijzondere gelegenheid en 

voer het op. 

 

 

 

Bomen schilderen   

 

Maak een bomenschilderij. Doe dit alleen of met meer kinderen tegelijk. Maak een 

kleintje op een A4-papier of een reuzeboom op de achterkant van een behangrol. 

 

Voor de docent 

Organiseer een workshop bomen schilderen in de 

natuur. Begin met het kijken naar een specifieke 

boom. Bespreek de vorm, de kleur en de textuur. 

Laat zo mogelijk uw leerlingen ook voelen aan de 

schors en woorden gebruiken om de boom te 
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beschrijven. Wat vinden uw leerlingen van de boom? 

Ziet hij er sterk of kwetsbaar uit. Soepel of stijf? 

Machtig? Oud en moe? Ziet hij eruit alsof hij veel 

heeft meegemaakt? 

 

Laat uw leerlingen de boom op een schetsblok 

tekenen. In de klas kunnen zij de schets afwerken 

met potlood, stift of (water)verf. 

 

 

 

Boomfeestdag 

 

Op de derde woensdag van maart wordt jaarlijks de Nationale Boomfeestdag 

gehouden. Deze dag is vooral bedoeld om mensen het belang van bomen bij te 

brengen. Met name voor leerlingen van basisscholen vinden in deze periode veel 

activiteiten plaats. 

 

Organiseer op school in de week van de Boomfeestdag een bomenweek waarin taal, 

lezen, rekenen, kunst, wereldoriëntatie en alle andere vakken in het teken van 

bomen staan. Maak van de Boomfeestdag zelf het hoogtepunt. Misschien kan uw 

school ergens een boom planten? Check bij uw gemeente wat er mogelijk is. 

 

Tip: Bij leesonderwijs richt u zich deze week natuurlijk op de Verhalen van de 

Fladdertak. 

 

 

 

Afronding  
  

U kunt het project rond Verhalen van de Fladdertak afronden door uw leerlingen 

hun werk te laten presenteren aan elkaar of aan ouders, familie en/of vrienden.  

  

Het zou leuk zijn als er in de school of het lokaal een (semi-) permanente plek voor 

het werk van de leerlingen ingeruimd wordt.   
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