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Lessuggesties 
 
 

 
Doelgroep: 
 

 
Voor elkaar gemaakt is geschikt voor kinderen 
vanaf 8 jaar. Onderstaande opdrachten zijn 
bedoeld voor leerlingen van groep 5 van het PO  
tot en met klas 2 van het VO 
 

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 
 
Omdat Voor elkaar gemaakt over samenwerken gaat, is het leuk om het boek in te 
leiden door de leerlingen gezamenlijk onderstaand raadsel op te lossen. Maar u kunt 
uw leerlingen ook een andere samenwerkingsopdracht geven.  
 
Moord in het landhuis 
 
De details van deze opdracht staan in de bijlage.  
 
Dit is een spel waarbij de leerlingen samen een moord moeten oplossen. U kunt dit 
op twee manieren aanpakken:  
 

1. Verdeel de klas in groepjes van drie en geef elk groepje een kopie van de 
opdracht. Gezamenlijk lezen ze de aanwijzingen en lossen ze de moord 
op.  
 

2. Schrijf de aanwijzingen over op kleine kaartjes. Verdeel de klas in groepjes 
van vier leerlingen en geef elk groepje een nummer. Elk groepje krijgt een 
briefje met daarop de namen van de personen, de kamers en de 
moordwapens. Verdeel vervolgens de kaartjes met de aanwijzingen onder 
de groepjes: elk groepje krijgt dus ongeveer drie of vier aanwijzingen (alle 
aanwijzingen moeten verdeeld worden. Het is niet erg als sommige 
groepjes een aanwijzing meer hebben).  

 

Om het raadsel op te lossen moeten de leerlingen ook de aanwijzingen 
hebben van de andere groepjes. Dit doen ze door kaartjes te ruilen met de 
andere groepjes, maar let op: er mag alleen geruild worden met de twee 
groepjes die een nummer hoger of lager hebben. Dus groepje twee mag 
alleen ruilen groepje één en groepje drie; groepje drie mag alleen ruilen 
met groepje twee en groepje vier. Elk groepje moet op hetzelfde moment 
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een kaartje ruilen (het is slim als u die momenten aangeeft) zodat ze altijd 
hetzelfde aantal kaartjes op tafel hebben liggen. Welk groepje heeft de 
moord als eerste opgelost?  
  
 

 
Uitvoering  
 
Maak een selectie uit de onderstaande lessuggesties en leid deze in bij de 
leerlingen.  
 
De moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt 
aangeduid met de volgende symbolen.  
 
 
 
 
 
 
Wat is symbiose? 
 
Voor elkaar gemaakt gaat over symbiose. Symbiose is wanneer dieren en/of planten 
samenleven zodat beiden daar profijt van hebben. In het boek lees je veel 
voorbeelden van symbiose.  

 
Opdracht  
Maak een posterpresentatie over symbiose. Gebruik Voor elkaar gemaakt als bron. 
Houd vervolgens een presentatie over symbiose voor je klas en gebruik de poster als 
ondersteuning.  
 
Op deze website kun je vinden hoe je een goede posterpresentatie maakt.  
 
 
 
De wolf en de raaf: een modern sprookje 
 
In het hoofdstuk over de wolven en de raven lezen we dat de dieren veel samen 
voorkomen in verhalen uit de folklore en mythologie.  
Je kent waarschijnlijk wel een sprookje waar een wolf voorkomt. Meestal wordt deze 
wolf beschreven met de woorden ‘groot’ en ‘boos’. Maar bekijk het verhaal eens 
vanuit het perspectief van de wolf. Waarom is hij zo boos?  
 
Opdracht 
Neem een sprookje waarin een wolf voorkomt (bijvoorbeeld Roodkapje of De zeven 
geitjes) en schrijf zijn kant van het verhaal. Je verhaal moet ongeveer 250 woorden 
of één geschreven A4-tje lang zijn.  
 
 
  

http://lesmaker.be/files/Het%20maken%20van%20een%20posterpresentatie(1).pdf
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El Perezoso en andere Spaanse dierennamen 
 
In het hoofdstuk over de luiaards en de algen lezen we dat de Spaanssprekende 
bewoners van Midden- en Zuid-Amerika de luiaard El Perezoso noemen, oftewel De 
Slomerik. Ken je nog andere dierennamen in het Spaans? 
 
Opdracht 
Zoek de namen op van minimaal tien dieren die in het boek Voor elkaar gemaakt 
voorkomen en minimaal tien dieren die niet in het boek voorkomen. Zoek vervolgens 
op wat het Spaanse woord voor dat dier is.  
 
Neem vervolgens per dier twee exact dezelfde kaartjes: eentje waarop je het dier 
tekent, en eentje waarop je het Spaanse woord schrijft. Als je dat met alle dieren 
hebt gedaan, dan kun je alle kaartjes door elkaar husselen en de juiste kaartjes 
(naam + afbeelding) bij elkaar zoeken. Je kunt het jezelf moeilijker maken door de 
kaartjes op de kop te leggen en er steeds twee omdraaien.  
 
 
 
Bio-woorden 
 
Het woord symbiose is een leenwoord uit het Grieks.  We herkennen daarin de 
woorden sym (dat betekent ‘samen’) en biosis (dat betekent ‘levend’). De definitie 
van het woord symbiose is ‘twee verschillende organismen die samenwerken om te 
kunnen overleven.  
In het Nederlands hebben we meer leenwoorden uit het Grieks met het woord bio 
erin. Het woord bios betekent ‘leven’, maar wat betekenen de andere delen?  
 
Opdracht 
In de bijlage vind je een tabel met negen woorden met het woord ‘bio’ erin. Zoek op 
wat de verschillende delen van het woord betekenen en geef ook een definitie van 
het woord.  
 
 
 
Quiz  
 
Wat weet jij eigenlijk over de dieren die in Voor elkaar gemaakt voorkomen?   

 
Opdracht 
In de bijlage staat een quiz met tien vragen over de dieren uit het boek Voor elkaar 
gemaakt. Bij elke vraag staan drie antwoordmogelijkheden, er is er steeds maar één 
juist. Alle antwoorden kun je vinden als je het boek goed gelezen hebt. 
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Ecuador  
 
In Voor elkaar gemaakt lezen we over de symbiose tussen zeeleguanen en de Sally 
lightfoot krabben en de kapucijnapen en de bloemen. Al deze dieren en planten 
komen voor in het Zuid-Amerikaanse land Ecuador.  
  
Ecuador is een van de kleinere landen in Zuid-Amerika maar is wereldberoemd door 
de Galapagos eilanden én omdat de hoofdstad op zeer grote hoogte ligt.  
 
Opdracht 
Maak een mini reisgidsje over het land Ecuador. In je reisgids moeten de volgende 
elementen voorkomen: 

• Feiten en cijfers (oppervlakte, hoofdstad, taal, inwoners, valuta, vlag, etc.) 

• Natuur (klimaat, natuurparken, dieren en planten die er voorkomen) 

• Geschiedenis  

• Kunst en Cultuur (literatuur, architectuur, schilderkunst, muziek etc.) 

• Eten en drinken (typische gerechten) 

• Informatie over drie grote steden (minimaal 3 bezienswaardigheden + 3 
overnachtingsadressen + 3 restaurants) 

 
Versier het reisgidsje met plaatjes en tekeningen van Ecuador.  
 
 
 
Klimaatverandering  
 
In het hoofdstuk over de monarchvlinders en de zijdeplanten kunnen we lezen dat 
door de klimaatverandering en de ontbossing het aantal zijdeplanten drastisch 
afneemt, en daardoor dus ook het aantal monarchvlinders.  
 
Opdracht 
Maak de opdrachten die bij deze lesbrief horen over klimaatverandering. Deze 
opdracht is bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, maar kan natuurlijk 
ook ingezet worden als uitdagende opdracht voor leerlingen van het PO.  
 
 
 
Yellowstone  
 
In het hoofdstuk over de wolf en de raaf lezen we dat ze vooral in Yellowstone 
National Park in de Verenigde Staten veel samen voorkomen. In Yellowstone wonen 
ook bruine beren, grizzlyberen, bizons, elanden, zeearenden en nog veel meer 
dieren. Daarnaast zijn er ook veel geisers en ‘hot springs’ te vinden – dat zijn plekken 
waar heet water uit de grond komt. Dat komt omdat Yellowstone een heel grote 
vulkaan is!  
 
Opdracht 
Maak deze opdracht over de supervulkaan Yellowstone.  
 
 

https://www.thiememeulenhoff.nl/-/media/Corporate/01-onderwijstypes---NIEUWE-OPZET-MEDIA-LIBRARY--/voortgezet-onderwijs/mens-en-maatschappij/aardrijkskunde/generieke-content/lesbrieven/geokrant/Lesbrief-62-Klimaatverandering.ashx
https://storymaps.arcgis.com/stories/734d95908cd64ae9a244bee0a0bfeeb7
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Dierenmozaïek  
  
In het hoofdstuk over kolibries en kardinaalsbloemen lezen we dat de snavel van de 
kolibrie zo is gemaakt dat die precies in de kelk van de kardinaalsbloem past.  
 
Opdracht 
De Nederlandse kunstenaar M.C. Escher heeft veel tekeningen gemaakt waarin 
figuren precies in elkaar passen. Een bekend voorbeeld zijn de vogels en de vissen 
of de ridders te paard. Op deze pagina kun je voorbeelden zien van de 
symmetriewerken van M.C. Escher.  
 
Maak een mozaïek van dieren die precies in elkaar passen, zoals in de afbeelding 
hieronder die is geïnspireerd op het werk van M.C. Escher.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternatieve opdrachten: 

 

• Als je het lastig vindt om zelf zo’n tekening te maken, kun je ook op deze 
website verschillende kleurplaten van M.C. Escher vinden die je kunt 
afdrukken en inkleuren.  
 

• Neem een afbeelding van een van de symmetriewerken van M.C. Escher. 
Plak deze op stevig karton en knip of snijd de figuren netjes uit. Pas ze 
vervolgens in elkaar zodat het weer een geheel is. 

 

• Neem een (kleuren) afbeelding van M.C. Escher en plak deze op stevig 
karton. Knip de afbeelding in willekeurige stukken zodat je een puzzel hebt.  

 

 
Parasitisme 
 
In Voor elkaar gemaakt lees je bij het hoofdstuk “Damherten en eksters” dat eksters 
parasieten uit de vacht van de damherten verwijderen. Het damhert is zo van de 
nare parasieten af en de ekster heeft een lekker maaltje.  
Parasieten zijn dieren of planten die gebruik maken van een andere plant of dier, 
maar er niets voor teruggeven of nog erger, schade aan de plant of het dier 
toebrengen. Denk maar eens aan de mug: die heeft bloed van jou nodig om zijn 

https://mcescher.com/nl/galerij/symmetrie/
https://coloringhome.com/mc-escher-coloring-pages
https://coloringhome.com/mc-escher-coloring-pages
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eitjes te laten broeden maar het levert jou niks op: alleen een bultje en een hoop 
jeuk.  
 
Opdracht 
Zoek informatie op over een parasiet en schrijf daar een hoofdstukje over van 
ongeveer 150 woorden. In het hoofdstukje moeten de volgende zaken aan bod 
komen: 

• Over welke dier en/of plant gaat het? 

• Hoe ziet het eruit? 

• Waar komt deze soort voor? 

• Wat doet de parasiet met zijn gastheer?  

• Waarom doet het dat? 

• Wat zijn de gevolgen voor de gastheer?  
 

 
 
Dieren helpen elkaar  
  
In Voor elkaar gemaakt staan veel voorbeelden van dieren en planten die elkaar 
nodig hebben om te overleven. Maar er zijn natuurlijk nog wel meer voorbeelden te 
vinden. In de opdracht ‘Dieren helpen elkaar’ leer je over andere dieren die elkaar 
helpen.  
 
Opdracht 
Van je juf of meester krijg je de opdracht “Dieren helpen elkaar”. Lees de opdrachten 
goed en ga ze maken.  
  

Voor de docent 
Download de opdrachten die horen bij “Dieren 
helpen elkaar” van de website van het WNF. Er is 
een versie voor leerlingen van groep 5/6 en een 
voor leerlingen van groep 7/8  

 
 
 
 

Afronding 
 
U kunt het project rond Voor elkaar gemaakt afronden door bijvoorbeeld een 
ochtend/middag in te ruimen waarbij de leerlingen het werk dat ze gemaakt hebben 
presenteren aan hun klasgenoten. Het is ook leuk om ouders, familie en andere 
belangstellenden daarvoor uit te nodigen.  
 
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://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/lessen/les-27-vrienden
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Moord in het landhuis. 

Twaalf vrienden brengen samen een weekend door in een groot landhuis. Op een 

ochtend blijkt echter dat een van hen, Gerrit, is vermoord!  

In welke kamer werd Gerrit vermoord, door wie en met welk wapen? Lees de 

aanwijzingen goed en los het raadsel op. In elke kamer waren 2 mensen aanwezig 

(levend of dood) en in elke kamer lag 1 moordwapen.  

 

 

 

 

  

Plaatsen: Badkamer, Garage, Keuken, Slaapkamer, Zitkamer, Zolder  

Personen: Carrie, Cees, Gerard, Harry, Jan, Margriet, Renate, Simone, Thea, 

Willem, Yvonne, (Gerrit, het slachtoffer).  

Wapens: gif, kandelaar, knuppel, mes, pistool, touw  

Aanwijzingen: 

• Jan was in de garage  

• Het gif bevond zich in de badkamer 

• Renate was in dezelfde kamer als het pistool 

• Margriet was in de badkamer 

• Carrie en Thea bevonden zich in dezelfde kamer  

• Harry was samen met een andere man in de zitkamer 

• Zowel op zolder als in de slaapkamer bevonden zich twee vrouwen 

• Willem bevond zich met een dame in dezelfde kamer 

• Simone zat niet op zolder 

• Gerard zat in dezelfde kamer als de kandelaar  

• Cees had een touw bij zich 

• Het pistool lag op zolder 

• Carrie had geen pistool bij zich 

• Het mes lag in de slaapkamer 

• Harry zat niet in dezelfde kamer als het touw 

• Jan was samen met een andere man in dezelfde kamer 

• Yvonne was niet de moordenaar 

• De knuppel lag niet in de zitkamer 

• Gerrit lag niet in de garage  

• Gerrit was niet vergiftigd 

Bijlage 1 
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BIO WOORDEN  

  

Symbiose  
Sym = samen / biosis = levend  

Twee of meer organismen die samenwerken om te kunnen overleven.  

Antibiotica  

Autobiografie 

Biologie 

Biolumi-

nescentie 

Bioritme 

Bioscoop 

Biosfeer  

Biotoop  
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Antwoorden bij de opdrachten: 

Moord in het landhuis 

Badkamer 
 

Garage  Keuken Slaapkamer Zitkamer Zolder 

Margriet 
Willem 
 

Jan 
Cees 

Simone 
Gerrit 

Carrie 
Thea 

Harry 
Gerard 

Renate 
Yvonne 

Gif 
 

Touw Knuppel Mes Kandelaar Pistool  

 

Quiz 

1B 2A 3B 4C 5C 6A 7B 8B 9C 10A 

 

Bio-woorden 

Antibiotica: anti = tegen / bios = leven → een geneesmiddel dat infecties doodt 

Autobiografie: auto = zelf / bios = leven / grafein = schrijven → een boek dat iemand 
over zijn eigen leven schrijft 

Biologie: bios = leven / logos = leer (studie) → de studie over het leven of levende 
wezens  

Bioluminescentie: bios = leven / lumen = lichtstroom (uit het Latijn) → Het fenomeen 
dat levende wezens licht uit kunnen stralen  

Bioritme: bios = leven / rythmos: een terugkerende beweging → de regelmatige op- 
en neergang van biologische processen in een organisme  

Bioscoop: bios = leven / skopein = zien → levende (bewegende) beelden zien  

Biosfeer: bios = leven / spaira = bol → de bolvormige laag in, op en om de aarde 
waarin zich levende wezende bevinden 

Biotoop: bios = leven / topos = plaats → Een gebied waar dieren of planten van 
nature goed gedijen  

 


