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Lessuggesties 

 
 

 
Doelgroep: 
 

 
Waarom klimt een kat in de gordijnen? is geschikt 
voor kinderen vanaf 6 jaar. Onderstaande 
opdrachten zijn bedoeld voor leerlingen van 
groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. Let 
op: sommige opdrachten zijn lastig voor 
beginnende lezers. 
 

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 een project rond het boek Waarom klimt een kat in de gordijnen bij de 
leerlingen inleiden door een algemene kennisquiz over katten te houden. U kunt de 
quiz op verschillende manieren aanbieden. Uiteraard kunt u ook een eigen quiz 
samenstellen door vragen uit de verschillende quizzen te combineren.  
Let op: voor de jongste kinderen moet u wellicht enkele moeilijke woorden en/of 
vragen aanpassen. 
 
 
Quiz 1: goed/fout vragen 
 
De leerlingen krijgen vooraf een groen en een rood blaadje. Groen staat voor goede 
uitspraak, rood voor foute uitspraak.  
 
Geef de leerlingen een aantal stellingen. Als de leerlingen denken dat de stelling juist 
is houden ze het groene blaadje omhoog, als ze denken dat de stelling onjuist is 
houden ze een rode blaadje omhoog.  
 

1. Katten kunnen beter voor zichzelf zorgen dan honden. 
2. De Sphynx is een heel harige kat.  
3. Een kater heeft een groter territorium dan een poes.  
4. Volwassen katten miauwen alleen naar mensen.  
5. De snorharen van een kat zijn net zo lang als de kat breed is. 
6. Een kitten kan vanaf de geboorte al goed horen en zien.  
7. Schippers geloofden dat een kat op hun schip ongeluk bracht.  
8. Een kat hoeft minder met zijn ogen te knipperen dan mensen.  
9. Mensen worden ontspannen als ze een kat aaien.  
10. De meeste katten hebben 16 tenen.  
11. Een kat heeft drie spieren in zijn oren.  
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12. Als een kat een prooi heeft gevangen gaat hij eerst even een wandelingetje 
maken voordat hij die opeet.  

 
Bespreek direct na elke vraag het juiste antwoord. Iedere leerling die een vraag goed 
heeft, krijgt een punt. Wie heeft aan het eind de meeste punten?  
 
 
 
Quiz 2: Meerkeuzenvragen 

Stel de leerlingen vragen en geef ze daarbij steeds vier antwoordmogelijkheden. De 

leerlingen schrijven de letter op van het antwoord dat ze denken dat juist is.   

 
1. Hoeveel verschillende kattensoorten zijn er? 

a. 5 
b. 40 
c. 100 
d. 5000 

 
2. Welke kattensoort heeft geen staart? 

a. Maine Coon 
b. LaPerm  
c. Sphynx 
d. Manx  

 
3. Hoe noem je het gebied waarin één kat de baas is? 

a. Een territorium 
b. Een terrarium 
c. Een terracotta 
d. Een terras  

 
4. Als een kat een spinnend geluid maakt, dan betekent dat dat hij … 

a. Boos is 
b. Honger heeft 
c. Zich prettig voelt 
d. Bang is  

 
5. Wanneer jaagt een kat meestal? 

a. ‘s Nachts  
b. Overdag  
c. Gewoon, wanneer hij honger heeft 
d. Bij zonsopgang en zonsondergang 

 
6. Uit welk land komt de wenkende kat, oftewel de maneki-neko? 

a. Hongarije 
b. Japan  
c. Zuid Afrika  
d. Argentinië  
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7. Uit welke cultuur kwam de godin met de kattenkop, Bastet?  
a. In het oude Japan 
b. In het oude Griekenland 
c. In het oude Egypte 
d. Bij de Inca’s in Zuid Amerika.  

 
8. Katten zijn carnivoren. Wat betekent het woord carnivoor?  

a. Alleseter 
b. Planteneter 
c. Vleeseter 
d. Zuiveleter 

 
9. Hoe lang is een vrouwtjeskat zwanger? 

a. Twee maanden 
b. Een half jaar  
c. Negen maanden 
d. Een jaar of langer  

 
10. De meeste katten zijn lactose-intolerant. Dat betekent dat ze ziek worden als 

ze welk voedsel tot zich nemen?  
a. Fruit  
b. Water 
c. Chocolade  
d. Melk 

 
 
Tip 1: U kunt deze quiz ook lopend doen, zowel binnen als buiten. In dat geval wijst 
u vier plekken aan in de klas of op het schoolplein: elke plek correspondeert met een 
antwoordmogelijkheid.  
 

 
Tip 2: Bespreek de juiste antwoorden nadat alle vragen gesteld zijn. Als u kiest om 
deze quiz als een buitenactiviteit te doen dan is het handiger om per vraag het juiste 
antwoord te geven.   
 
 
 
Quiz 3: Open vragen 
 
Stel de leerlingen een aantal open vragen. De leerlingen schrijven op wat ze denken 
dat het juiste antwoord is. U kunt de leerlingen ook in kleine groepjes (twee of drie 
leerlingen) bij elkaar zetten. Ze moeten dan overleggen voordat ze hun antwoord 
geven. Als de leerlingen een eigen device hebben kunt u ze de antwoorden laten 
invullen op Padlet, een soort digitaal prikbord.  
 

1. Hoeveel huiskatten zijn er ongeveer op de wereld?  
2. Een zilveren Maine Coon (kattensoort) heeft de langste staart van alle katten 

op de wereld. Hoe lang is die?  
3. Noem een manier waarop een kat zijn territorium markeert.  
4. Wat betekent het als een kat tegen je blaast?  

https://nl.padlet.com/
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5. Welke twee zintuigen zijn nog niet ontwikkeld bij een kitten als die geboren 
wordt?  

6. Op welke plekken op hun lichaam wil een kat liever niet geaaid worden?  
7. Hoeveel tenen hebben de meeste katten aan hun voorpoten?  
8. Hoe oud werd de oudste kat, voor zover we dat weten?  
9. Sommige mensen laten hun poezen steriliseren. Wat betekent dat?  
10. Waarom hangt een kat graag in de gordijnen? 

 
 
Tip: U kunt er nog een spelelement aan toevoegen door de leerlingen die het 
antwoord onjuist beantwoorden uit het spel te halen en verder te gaan met de 
leerlingen die antwoord juist hadden. Welke leerling blijft het langst in het spel?  
 
De antwoorden op de vragen vindt u in de bijlage.  

 
 
 
Stap nu over naar één of meer van de volgende lessuggesties. 

 
 
Uitvoering  
 
 
 
De moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt aangeduid 
met de symbolen die hiernaast staan.  
 
 
 
 
 

Spreekbeurt 
 
Als je het boek Waarom klimt een kat in de gordijnen helemaal hebt gelezen, ben 

je al bijna een expert op het gebied van katten. Vertel alles wat je hebt geleerd op 
een leuke manier aan je klasgenoten.  

 
Opdracht 
Houd een spreekbeurt over katten. Je kunt alle informatie uit het boek Waarom klimt 
een kat in de gordijnen halen maar je mag ook je eigen informatie toevoegen.  
 
Op de site www.lesmaker.be kun je veel tips en informatie vinden over hoe je een 
spreekbeurt kunt houden. Vraag voor de zekerheid nog even aan je juf of meester of 
er op jouw school regels zijn voor het houden van een spreekbeurt.  
 
 
 

http://www.lesmaker.be/
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Katachtigen  
 
De gewone huiskat komt uit de familie van de katachtigen. Hiertoe behoren 

bijvoorbeeld ook de leeuw, de tijger, het jachtluipaard, de lynx, de panter, de poema 
en de sneeuwpanter. Weet jij hoe al deze familieleden van de huiskat eruit zien?  
 
Opdracht 
Op het werkblad Katachtigen staan foto’s van acht leden van de kattenfamilie. Onder 
de foto’s staan de namen van de katachtigen. Welke naam hoort bij welke kat? 
Vraag aan je juf of meester om het werkblad “Katachtigen”. 
 
 
 
Vingerafdruk  
 
In het boek Waarom klimt een kat in de gordijnen kun je lezen dat elke kattenneus er 
net even anders uit ziet. Iedere kat heeft dus een unieke neus! Een beetje zoals de 
vingerafdruk van mensen.  
 
Opdracht 
Je gaat je eigen vingerafdruk maken! Daarna ga je je vingerafdruk gebruiken om een 
spel mee te spelen. Vraag je juf of meester om het uit te leggen.   

 
Voor de docent  
Op deze site vindt u een goede beschrijving van 
hoe de leerlingen een vingerafdruk kunnen maken. 
Vervolgens kunt u de vingerafdrukken gebruiken 
om er een spel mee te doen. De beschrijving 
daarvan staat ook op die site.  

 
 
 
Alternatieve opdracht: 
Doe alsof je onderzoeker bent voor de politie en los een moord op door 
vingerafdrukken te vergelijken.  
 
 

Voor de docent 
Ga naar deze site van het SLO en download de 
Startmodule en module F. Lees eerst de introductie 
in de startmodule en open daarna module F over 
vingerafdrukken.  

  
De docentenhandleiding vindt u ook op deze site. 
Let op: deze opdracht is voor leerlingen die het leuk 
vinden om flink uitgedaagd te worden!  
 

 

https://www.leukekinderactiviteiten.nl/activiteit/body-and-brains/vingerafdrukken/
https://www.slo.nl/thema/meer/doorstroom-vmbo/algemene/werken-algemene/3e-leerjaar/
https://www.slo.nl/thema/meer/doorstroom-vmbo/algemene/werken-algemene/3e-leerjaar/
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Spreekwoorden  
 
In de Nederlandse taal zijn veel spreekwoorden en gezegdes die het woord ‘kat’ 
bevatten. Een spreekwoord of gezegde is een spreuk die een oude wijsheid bevat en 
die je bij veel situaties kunt gebruiken.  

 
Opdracht 
Vraag het werkblad ‘Als de kat van huis is …’ van je juf of meester en zoek het 
spreekwoord en de betekenis bij elkaar.  

 
Alternatieve opdracht 
Vraag het werkblad: ‘Maak het spreekwoord af’ van je juf of meester en maak de 
spreekwoorden compleet. Kies daarna een spreekwoord en maak daar een tekening 
van. Kunnen andere leerlingen raden welk spreekwoord je hebt getekend?  
 

Voor de docent 
Beide opdrachten kunnen gecombineerd worden. U 
kunt de leerlingen eerst het werkblad ‘Maak het 
spreekwoord af’ geven en vervolgens het werkblad 
‘Als de kat van huis is…’.  

 
 
 
Maak een tekenfilm 
 
In tekenfilms komen ook vaak katten voor, denk maar aan Tom & Jerry, Dikkie Dik, 
Sylvester en Puss in Boots.  
 
Opdracht 
Je gaat je eigen tekenfilmpje maken in de vorm van een flipboek met een kat in de 
hoofdrol.  
Bekijk eerst dit filmpje van schooltv. Na 2 minuten en 30 seconden moet je goed 
opletten want dan wordt er uitgelegd hoe je een flipboek, oftewel een klein 
tekenfilmpje kunt maken.  
 
Vraag daarna het flipboek werkblad van je juf of meester.  
 

Voor de docent 
In deze link vindt u de lesbrief en het werkblad dat 
bij het schooltv-filmpje over animatie gaat.  

 
 
Alternatieve opdracht: 
In plaats van een tekenfilm kun je ook een strip maken. Je kunt hiervoor het 
werkblad ‘stripverhaal katten’ gebruiken, daarvoor hoef je alleen nog maar een tekst 

te verzinnen. Je mag natuurlijk ook zelf een strip verzinnen. Je kunt aan je juf of 
meester het sjabloon ‘stripverhaal’ vragen om daarvoor te gebruiken, maar dat hoeft 
niet.   
 

 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-animatie/
https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basisonderwijs/HuisjeBoompjeBeestje/554_Animatie_les_flipboekje.pdf
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Goed horen 
 
In het boek Waarom klimt een kat in de gordijnen? lees je dat een kat heel goed kan 

horen. Hij kan hoge geluiden zelfs drie keer beter horen dan mensen.  
 
Opdracht 
Je gaat leren hoe het gehoor van mensen werkt. Vraag je juf of meester om het 
document met de opdrachten.  
 

Voor de docent  
In dit document staan de opdrachten die horen bij 
de opdracht over hoe het gehoor bij mensen werkt. 
Download het en deel het uit aan de leerlingen.  
 

 
 
Lapjeskat  
 
Maak je eigen kat van stukjes stof.  
 
Benodigdheden:  

• Verschillende kleuren stof  

• Naaigaren  

• Naald  

• Schaar  

• Watten  

• Karton  

• Gekleurde knopen  

• Decoratief metaaldraad  
 

 
Stap 1:  
Knip uit een stuk karton twee cirkels. Eentje met een doorsnee van ongeveer 6 
centimeter en eentje met een doorsnee van ongeveer 12 centimeter.  
 
Stap 2: 
Leg de kleine cirkel op de stof en knip er voorzichtig omheen; je kunt ook met 
een dunne stift een omtrek van de cirkel maken en dan de cirkel uit het stof 
knippen. Doe dit 40 keer. Knip daarna 15 grote 
cirkels uit de stof. Gebruik daar de grote 
kartonnen cirkel voor. De kleine cirkels vormen 
straks de pootjes van de kat en de grote cirkels 
het lijfje.  
 
Stap 3: 
Leg een klein rondje stof met de mooie kant naar 
boven voor je neer. Neem dan naald en een stuk 
garen van ongeveer 30 centimeter. Rijg de draad 
door het oog van de naald en steek de naald door 

https://teacherschannel.s3.amazonaws.com/channel-downloads/3g/1hpcw95d3_t0zql-247hw9158b273wbftz_pw28nz30_mnf69vg7-902_t5586vrs8gnwk6w881mnk.pdf
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de stof (steek de naald door de mooie kant van de stof naar de lelijke kant). 
Trek de draad voorzichtig door de stof totdat er ongeveer 5 centimeter aan 
draad over is aan het einde. Rijg daarna kleine steekjes langs de rand van de 
cirkel. Pas op dat je je niet in je vingers prikt! Je laatste steekje moet ongeveer 
uitkomen bij de begin draad. Beide stukjes draad moeten aan dezelfde kant van 
de stof uitkomen. Haal de naald van de draad.  
 
Stap 4: 
Trek nu voorzichtig aan beide draadjes. De stof begint nu samen te trekken. Je 
houdt een soort ballonnetje over. Zorg ervoor 
dat de mooie kant van de stof aan de 
buitenkant blijft. Knoop de uiteinden van de 
draadjes goed aan elkaar; voor de zekerheid 
kun je er drie of vier knoopjes inleggen. Als het 
goed is heb je nu een mooi plat rondje over. Als 
dat niet zo is, dan kun je het ballonnetje 
gemakkelijk in de goede vorm trekken.  
 
Stap 5: 
Doe stap 3 en 4 totdat je alle 40 kleine cirkels 
en 14 grote (je houdt dus 1 grote cirkel over) 
hebt gedaan. Voor de grote cirkels heb je meer draad nodig.  
 
Stap 6:  
Neem de laatste grote cirkel en rijg ook deze met een 
draad, maar trek de uiteinden nog niet samen. Neem 
daarna een pluk watten en leg ze in de cirkel. Trek 
daarna de uiteinden van de draad samen. Zorg 
ervoor dat de watten er goed in blijven zitten.. Knoop 
de uiteinden van de cirkel goed vast. Als de stof niet 
helemaal goed om de watten zit, dan kun je de stof 
nog naar elkaar toe trekken en met een paar extra 
steekjes vastnaaien. De basis voor het hoofd is nu 
klaar.  
 
Stap 7: 
Neem twee rechthoekige stukjes stof van 6 bij 8 
centimeter en rijg ook deze langs de zijden. Trek de draden naar elkaar toe 
zodat je weer een soort ballonnetje hebt en knoop de draadjes aan elkaar. 
Vorm het ballonnetje in de vorm van een driehoek.  
 
Stap 8: 
Naai de twee driehoekjes aan de bovenkant van het hoofdje. Pak daarna 3 
kleine knoopjes. Twee daarvan worden de ogen, de andere 
wordt de neus. Naai de ogen en het neusje op het hoofdje. 
Knip dan twee stukjes decoratief metaaldraad van ongeveer 
12 centimeter af. Dit zijn de snorharen. Leg de snorharen 
onder het neusje en naai ze vast.  
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Stap 9: 
Pak een grote cirkel met de mooie kant boven en leg het hoofdje er halverwege 
op. De cirkel moet nog voor de helft onder het hoofdje uitkomen. Naai dan het 
hoofdje vast aan de cirkel.  

 
Stap 10: 
Naai een knoop onder het hoofdje aan de mooie kant van de 
cirkel. Als de knoop goed vast zit steek je de naald door de cirkel 
en rijg je de andere grote cirkels er door. Naai ook een knoop aan 
de achterste cirkel (aan de lelijke kant). Zet deze goed vast: hier 
wat later de staart aan bevestigd.  
 
Stap 11: 
Pak een klein cirkeltje en naai er een knoopje op (aan de ‘mooie’ 
kant van het cirkeltje). Als het knoopje er goed aanzit steek je de 
naald door het cirkeltje heen en rijg er nog 9 cirkeltjes door. Je 
eerste pootje is nu klaar. Doe dan hetzelfde voor de andere 3 
pootjes. Naai dan de pootjes aan het lijfje vast.  
 
Stap 12: 
Voor de staart neem je ongeveer 20 centimeter van het decoratieve 
metaaldraad*. Neem vervolgens een knoop en rijg die door het draad. Met een 
tang buig je het metaaldraad dubbel zodat het uiteinde door het tweede 
knoopsgat gaat, zo kan de knoop er niet 
afvallen. Rijg vervolgens meer knopen 
door de draad zodat die bijna helemaal 
vol zit. Buig het einde van de draad om 
de knoop die je aan het lijfje hebt 
genaaid.  
 
*In plaats van metaaldraad met knopen kun je ook een staart maken van nog meer 
kleine rondjes.  

 
Stap 13: 
Naai een stukje lint aan het hoofdje van de kat en eentje aan het laatste rondje 
van het lijfje. Knoop de uiteinden van de linten aan een stokje. Je kat is nu 
helemaal klaar.  
 

 
Alternatieve opdracht: In plaats van de lapjeskat kun je ook 
een sokpop maken. Hiervoor heb je nodig: 

• Een oude, schone sok 

• Knopen  

• Chenille draad (pijpenragers) 

• Naald en draad  

• Schaar 
 

Stap 1:  
Steek je hand in de sok, totdat je vingers tegen het eind van 
de sok komen. Buig daarna je vinger en maak een vuist in de sok. Kijk goed 
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waar je knokkels zitten. Zet met een stift een klein stipje tussen de knokkels van 
je wijsvinger en je middelvinger en eentje tussen je ringvinger en je pink.    

 
Stap 2: 
Haal de sok van je hand en naai een knoop op de plek waar je 
een stipje hebt gezet. Dit zijn de ogen van je sok-kat.  
 
Stap 3: 
Steek je hand weer in de sok en zorg ervoor dat de ogen goed 
staan. Daarna zet je weer een klein stipje op de plek waar het 
neusje moet komen. Dat moet ongeveer twee centimeter onder 
het midden van waar de ogen zitten. Haal je hand weer uit de 
sok en naai een knoop op het stipje.  
 
Stap 4: 
Knip twee gelijke driehoekjes uit het vilt. Naai ze vervolgens net boven de 
oogjes op de sok.  

 
 

Stap 5: 
Knip twee stukjes chenille draad af van ongeveer 10 
centimeter. Naai ze vervolgens onder het neusje vast. Je 
sokpop is nu klaar. 
 
 
 
.  
 
 

 
 
 

Teken van ongeluk / heksen in katten   
 
Je hebt misschien wel eens horen vertellen dat een zwarte kat op vrijdag de 13e 
ongeluk zou brengen. Zwarte katten hebben een slechte naam want ze worden 

ook vaak in verband gebracht met heksen. Men dacht vroeger namelijk dat heksen in 
(zwarte) katten konden veranderen. Wat weet jij over (echte) heksen? 
 
Opdracht 
Vraag je juf of meester om de lesbrief van de heksenwaag in Oudewater.  
 

Voor de docent:  
Via deze link kunt u de lesbrief over heksen en de 
heksenwaag, de docentenhandleiding en de 
antwoorden downloaden.  

 
 
 
 
 

https://heksenwaag.nl/lesbrieven/
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Kleurplaat   
 
Vraag aan je juf of meester om de kleurplaat die hoort bij Waarom klimt een kat in 

de gordijnen en kleur de kleurplaat netjes in.  
 

Voor de docent 
Op de kleurplaat staan vijf katten. U kunt er een 
kleurenopdracht aan verbinden waarin u de 
leerlingen de opdracht geeft om elke kat een 
andere kleur te geven. 

 
 

 
Gezond eten 
 
Als je een kat hebt moet je hem goed verzorgen. Dat betekent dat hij gezond 

moet eten, moet bewegen en een schone kattenbak moet hebben. Maar niet alleen 
een kat moet gezond eten en bewegen, dat moeten mensen ook. Hoe gezond eet jij? 
In de Schijf van Vijf kun je lezen welk eten gezond voor je is. 
 
Opdracht 
Kies een dag uit waarop je alles opschrijft wat je die dag eet. Zoek dan op in de 
Schijf van Vijf welke dingen gezond zijn en welke niet. Zet een groen kruisje achter 
de dingen die gezond waren en een rood kruisje achter de dingen die niet gezond 
waren.  
Kijk daarna naar de rode kruisjes. Door welke producten kun je het minder gezonde 
eten vervangen?  
 
Bedenk daarna een gezond menu voor jezelf. In het menu moet een ontbijt, een 
lunch en een diner zitten. Gebruik de Schijf van Vijf om gezonde producten te kiezen.  
 
 

Voor de docent 
Voor een korte lessenserie over gezonde voeding 
voor leerlingen die graag een uitdaging willen kunt 
u bijvoorbeeld deze lesbrief van het SLO gebruiken. 
(Deze lesbrief is bedoeld voor leerlingen van klas 1 
of 2 van het VO.) 
 
Voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 kunt u 
deze lesbrieven van “Ik eet het beter” gebruiken.  

 
 
 
 
 

https://wikikids.nl/Schijf_van_Vijf
https://www.slo.nl/zoeken/@4512/gezonde-voeding/
https://www.ikeethetbeter.nl/
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Kattengalerij  
 
In het hoofdstuk Hooggeëerde katten zie je een aantal katten die iets bijzonders 

hebben gedaan. Misschien ken jij nog wel andere katten die heel bijzonder zijn.  
 
Opdracht 
Vraag aan je juf of meester het werkblad ‘kattengalerij’. Hierop staan drie lijsten met 
daarnaast ruimte om iets te schrijven.  
 
Teken een kat in elke lijst en schrijf eronder wat deze kat zo bijzonder maakt. Je mag 
natuurlijk je eigen kat tekenen en iets schrijven over wat jouw kat zo bijzonder maakt. 
Maar je mag ook een andere, bekende kat tekenen of zelf een kat verzinnen.  
 
 
 
  
Katten in gedichten  
 
In 1939 schreef de Engelse dichter T.S. Eliot een verzameling leuke en grappige 
gedichten over katten. Later zijn deze gedichten gebruikt voor de musical Cats. 
Misschien schuilt er ook wel een dichter in jou! 
 
Opdracht 
Schrijf zelf een gedicht over een kat. Een gedicht kan lang of kort zijn, rijmen of niet 
rijmen, een vaste lengte hebben of een vast aantal lettergrepen per regel! Er zijn dus 
heel veel verschillende soorten gedichten. Vraag aan je juf of meester of je je bij het 
schrijven van jouw gedicht aan bepaalde regels moet houden.  
 

 
 

Alternatieve opdracht: 
Aangezien de dichter T.S. Eliot een Amerikaanse Engelsman was, schreef hij zijn 
gedichten natuurlijk in het Engels. Als je al een beetje Engels spreekt, is het heel 
leuk als je net als T.S. Eliot een gedicht over katten in het Engels schrijft!  
 
 

 
Kat of hond? 
 
Als je mocht kiezen of je een dagje een hond of een kat kon zijn, welk dier zou je 

dan kiezen en waarom? Schrijf drie redenen op.  
 

Voor de docent  
Voor kinderen die nog niet kunnen schrijven, kunt u 
deze vraag ook mondeling behandelen.  
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Voorzetsels  
 
Het boek heet Waarom klimt een kat in de gordijnen. Het woordje ‘in’ in deze titel 
is een voorzetsel. We gebruiken een voorzetsel om de plaats van iets of iemand 

aan te geven.  
 
Opdracht 
Op het werkblad ‘voorzetsels’ zie je plaatjes van een kat met een bal of een doos. 
Welk voorzetsel moet je gebruiken om de zin goed te laten passen bij het plaatje? 
 
 
 
 

Afronding 
 
U kunt het project rond het boek Waarom klimt een kat in de gordijnen? afronden 
door bijvoorbeeld een ochtend/middag in te ruimen waarbij de leerlingen presenteren 
wat ze hebben gedaan en gemaakt. Het is leuk om ouders, familie en andere 
belangstellenden uit te nodigen.  
 
U kunt dit dagdeel / deze dag afsluiten door gezamenlijk een film te kijken waarin een 
kat de hoofdrol speelt. Denk bijvoorbeeld aan de animatiefilms Aristocats, Garfield en 
Puss in Boots.  
 
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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Antwoorden op de quizvragen.  
 
Stellingen 
 

1. Katten kunnen beter voor zichzelf zorgen dan honden. JUIST 
2. De Sphynx is een heel harige kat. ONJUIST (hij is kaal) 
3. Een kater heeft een groter territorium dan een poes. JUIST 
4. Volwassen katten miauwen alleen naar mensen. JUIST 
5. De snorharen van een kat zijn net zo lang als de kat breed is. JUIST 
6. Een kitten kan vanaf de geboorte al goed horen en zien. ONJUIST (ze worden 

doof en blind geboren) 
7. Schippers geloofden dat een kat op hun schip ongeluk bracht. ONJUIST (ze 

dachten juist dat een kat hun schip tegen het onheil beschermde) 
8. Een kat hoeft minder met zijn ogen te knipperen dan mensen. JUIST 
9. Mensen worden ontspannen als ze een kat aaien. JUIST 
10. De meeste katten hebben 16 tenen. ONJUIST (ze hebben er 18; 5 aan de 

voorpoten en 4 aan de achterpoten) 
11. Een kat heeft drie spieren in zijn oren. ONJUIST (hij heeft maar liefst 30 

spieren in zijn oren!) 
12. Als een kat een prooi heeft gevangen gaat hij eerst even een wandelingetje 

maken voordat hij die opeet. JUIST  
 
Meerkeuze vragen  
 

1. Hoeveel verschillende kattensoorten zijn er? 
a. 5 
b. 40 
c. 100 
d. 5000 

 
2. Welke kattensoort heeft geen staart? 

a. Maine Coon 
b. LaPerm  
c. Sphynx 
d. Manx 

  
3. Hoe noem je het gebied waarin één kat de baas is? 

a. Een territorium 
b. Een terrarium 
c. Een terracotta 
d. Een terras 

  
4. Als een kat een spinnend geluid maakt, dan betekent dat dat hij … 

a. Boos is 
b. Honger heeft 
c. Zich prettig voelt 
d. Bang is 

  
5. Wanneer jaagt een kat meestal? 

a. ‘s nachts  
b. Overdag  



WAAROM KLIMT EEN KAT IN DE GORDIJNEN? LESMAKER 

 

c. Gewoon, wanneer hij honger heeft 
d. Bij zonsopgang en zonsondergang 

 
6. De wenkende kat, oftewel de maneki-neko, komt uit welk land? 

a. Hongarije 
b. Japan  
c. Zuid Afrika  
d. Argentinië 

  
7. De godin met de kattenkop, Bastet, was een godin in welke cultuur?  

a. In het oude Japan 
b. In het oude Griekenland 
c. In het oude Egypte 
d. Bij de Inca’s in Zuid Amerika. 

  
8. Katten zijn carnivoren. Wat betekent het woord carnivoor?  

a. Alleseter 
b. Planteneter 
c. Vleeseter 
d. Zuiveleter  

 
9. Hoe lang is een vrouwtjeskat zwanger? 

a. Twee maanden 
b. Een half jaar  
c. Negen maanden 
d. Een jaar of langer 

  
10. De meeste katten zijn lactose-intolerant. Dat betekent dat ze ziek worden als 

ze welk voedsel tot zich nemen?  
a. Fruit  
b. Water 
c. Chocolade  
d. Melk  

 
 
Open vragen  
 

1. Hoeveel huiskatten zijn er ongeveer op de wereld? 1 miljard  
2. Een zilveren Maine Coon (kattensoort) heeft de langste staart van alle katten 

op de wereld. Hoe lang is die? 45 centimeter  
3. Noem een manier waarop een kat zijn territorium markeert. Hij krabt eraan, 

schuurt er tegenaan, of hij plast ertegenaan.  
4. Wat betekent het als een kat tegen je blaast? Dan wil hij dat je weggaat, dan 

is hij boos.  
5. Welke twee zintuigen zijn nog niet ontwikkeld bij een kitten als die geboren 

wordt? Hun gehoor en hun zicht. Ze zijn doof en blind. Ze kunnen niet 
zien en niet horen.   

6. Op welke plekken op hun lichaam wil een kat liever niet geaaid worden? Hun 
staart en buik. 

7. Hoeveel tenen hebben de meeste katten aan hun voorpoten? 5 aan elke 
voorpoot, 10 in totaal.  
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8. Hoe oud werd de oudste kat, voor zover we dat weten? 38 jaar  
9. Sommige mensen laten hun poezen steriliseren. Wat betekent dat? Dat ze 

niet meer zwanger kunnen worden.  
10. Waarom hangt een kat graag in de gordijnen? Dan kan hij alles op een 

veilige plek in de gaten houden.  
 
 
Antwoorden op de werkbladen  
 

• Werkblad Katachtigen  
1. Huiskat, 2. Jachtluipaard, 3. Tijger, 4. Panter, 5. Leeuw, 6. Poema, 7. Lynx, 8. 

Sneeuwpanter  
 
 

• Werkblad Maak het spreekwoord af 
1H, 2D, 3B, 4I, 5J, 6E, 7C, 8A, 9G, 10F 
 
 

• Werkblad Als de kat van huis is… 
1C, 2H, 3D, 4A, 5F, 6B, 7J, 8I, 9E, 10G 
 
 

• Werkblad Voorzetsels 
 
De bal ligt op de kat. 
De kat ligt onder de bal.  
 
De kat speelt met de bal. 
 
De bal ligt voor de kat. 
De kat zit achter de bal. 
 
De bal ligt naast de kat.  
 
De bal ligt tegen de kat.  
 
De kat zit in de doos.  
 
De bal ligt tussen de katten. 
De katten zitten om de bal. 



WAAROM KLIMT EEN KAT IN DE GORDIJNEN? LESMAKER 
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Werkblad  
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Werkblad Stripverhaal 1 
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Werkblad Stripverhaal 2 
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