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Over het boek  
 

Op Elandeiland is het leven nooit saai. Er is altijd wel iets dat gedaan moet worden. 
Rosa en oma Nan zijn druk bezig om een extra kamer aan hun hut te bouwen als het 
enorm begint te stormen. Allerlei dieren komen bij hen schuilen, waaronder een 
onverwachte bezoeker: een wolvenwelpje. Het wolfje lijkt helemaal niet op de enge 
wolven waarover Rosa heeft gehoord. Zou het bij die roedel horen? Rosa en Nan 
gaan op weg, het bos in, om dat uit te zoeken… 
 

Meer informatie op: www.lemniscaat.nl   

  

 

Over de auteur  
 
Alex Milway werd geboren in het Engelse Hereford. Hij is illustrator, schrijver en 
animator. Hij heeft al twaalf kinderboeken op zijn naam staan en treedt op door het 
hele land – onder meer met zijn vriend Gary Northfield van de Julius Zebra-boeken. 
Alex vindt het heerlijk om te tekenen en dingen te maken (vooral taart).  
 
 
 
 
 

http://www.lemniscaat.nl/
http://www.lemniscaat.nl/
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Thema’s: familie, natuur, dieren, samenleven, problemen oplossen, vriendschap  

  

  

  

Lessuggesties  
  

  

  

Doelgroep:  

  

  

Elandeiland, De boswolven is geschikt voor 
kinderen vanaf 8 jaar. Onderstaande opdrachten 
zijn bedoeld voor leerlingen vanaf groep 4 van het 
basisonderwijs. 
Het boek is geschikt om voor te lezen vanaf 7 
jaar.  
 

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  
 

Start uw introductie met de vraag of iemand de verhalen van Alex Milway kent, 

bijvoorbeeld de Hotel Flamingo-boeken of het eerste deel van Elandeiland.  

Als dat zo is, vraag dan naar de ervaringen van de betreffende leerling en gebruik die 

als uitgangspunt van uw gesprek.  

Wanneer Alex Milway nog onbekend is, introduceer hem dan door te vertellen dat hij 

zowel de schrijver als de illustrator is van Elandeiland, De boswolven en veel van de 

natuur en van dieren houdt. Hij vertelt grappige avonturenverhaaltjes waarbij die 

dieren en de natuur een rol spelen en maakt ook graag duidelijk waarom mensen 

zuinig moeten omgaan met hun omgeving. Dat laatste doet hij omdat hij zijn lezers 

niet alleen een mooi verhaal wil vertellen, hij wil ze ook een lesje leren over de natuur 

en over tekenen.  

 

Laat hier eventueel een van de filmpjes zien die op het YouTube-kanaal van Alex 

Milway staan. Bijvoorbeeld die waarin hij de hoofdpersoon van Elandeiland tekent. U 

kunt ook kiezen voor het filmpje waarin Milway vertelt over zijn schetsboekjes. 

Misschien kunt u uw leerlingen adviseren een schetsboekje mee te nemen waarin op 

vrije momenten lekker getekend en gekleurd kan worden. Dat zijn goede motorische 

oefeningen en wellicht een fijne herinnering voor later.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4tvxSkYQYU&ab_channel=AlexMilway
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Lees nu de achterflaptekst  en eventueel een stukje uit Elandeiland, De boswolven 

voor om uw leerlingen de sfeer te laten proeven van het boek en biedt het vervolgens 

aan uw leerlingen aan.  

 

 

 

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:  

 

 
 

 

Boekverslag 

 

Maak een boekverslag bij Elandeiland, De boswolven. In de bijlagen vind je een 

model dat je erbij kunt gebruiken. 

 

 

 

Puzzel: Kun je het vinden? 

 

Op bladzijde 162 en 163 van Elandeiland, De boswolven staat een puzzel. Hierbij 

moet je stukjes van tekeningen uit het boek zien terug te vinden. Lukt dat jou zonder 

naar de antwoorden te kijken? 

 

Tip 

Als meer leerlingen uit de klas het boek hebben gelezen, kun je een wedstrijdje 

doen. Wie heeft als eerste alle stukjes gevonden? 

 

 

 

Weerbericht 

 

In de bijlagen vind je een opdracht over het schrijven van een weerbericht. Voer deze 

opdracht uit. Presenteer het weerbericht voor de klas. 

 

 

 

Wat weet ik van… 

 

In de boeken van Elandeiland ontmoet je veel verschillende diersoorten. Wat weet je 

van drie van die soorten: de egel, de eland en de wolf? 
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Opdracht 

In de bijlagen vind je opdrachtvellen waarboven staat: ‘Wat weet ik van…’.  Print de 

opdrachten en kijk hoever je ze kunt invullen met de kennis die je al in je hoofd hebt 

zitten. Zoek de overige antwoorden op in een boek of op internet. 

 

 

 

Insecten 

 

Op het Elandeiland ontmoet je niet alleen elanden, egels, wolven en andere grote 

dieren. Je ziet er ook veel verschillende insectensoorten. Herken jij ze allemaal? 

 

Opdracht 

In de bijlagen vind je werkblad Herken je de soorten? Print het werkblad en kijk 

hoeveel je er kunt benoemen. 

 

 

 

Dieren tekenen 

 

Alex Milway, de schrijver en tekenaar van Elandeiland, hield al jong een schetsboek 

bij. In dat schetsboek oefende hij met het tekenen van allerlei figuren.  

 

Opdracht 

In de bijlagen vind je ruitjesvellen met tekeningetjes van een egel en een eland op 

een ruitjespapier. Kun jij ze natekenen op het derde blaadje? Kijk bij het tekenen 

goed naar de lijntjes die je in elk vakje van de egel of de eland ziet staan. 

 

 

  

Bang zijn 

 

Voor de docent 

Tak, het klein wolfje, is bang voor alle spannende 

dingen die hij op het eiland tegenkomt.  

Angsten komen zeer regelmatig en in allerlei 

vormen voor bij leerlingen van basis- en voortgezet 

onderwijs.  

Koppel de angst van Tak, het kleine wolfje, aan een 

gesprek over bang zijn in het algemeen. Een veilig 

klassenklimaat is hierbij vanzelfsprekend van het 

grootste belang. 
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Wolven in Nederland 

 

Wolven hebben een slechte naam. Ze staan bekend als roofzuchtige en agressieve 

dieren. Dat komt bijvoorbeeld door het sprookje van Roodkapje.  

Klopt het beeld van de wolf, denk je?  

 

Opdracht 

Sinds enkele jaren komen er een paar wolvenfamilies in Nederland voor. Moeten we 

bang zijn voor die dieren?  

Ga op onderzoek uit. 

 

Zoek uit: 

• Hoeveel wolven er op dit moment, voor zover we weten, in Nederland leven  

• Hoe gevaarlijk wilde wolven zijn 

• Hoe en waar wolven leven 

• Wat wolven eten 

• Of wolven overlast veroorzaken voor wandelaars en boeren 

• Wat je moet doen als je een wolf in het wild tegenkomt 

• Alles wat je verder aan interessante feitjes tegenkomt. 

 

Maak van alle gevonden informatie een boekje met teksten en plaatjes. 

 

Tip 

Op dit adres vind je informatie over wolven in Nederland. 

 

 

 

Bosbeheer 

 

In het laatste stuk van Elandeiland, De boswolven (vanaf bladzijde 164) vertelt 

schrijver Alex Milway over bossen. Hij vertelt zijn lezers dat zij goed moet zorgen 

voor de natuur want: ‘Als wij voor onze bossen zorgen, zorgen zij nog heel veel jaar 

voor ons.’  

 

Opdracht 

Misschien ben je een bofkont die vlak bij de bossen woont maar ook als dat niet het 

geval is kun je goed zorgen voor de natuur om je heen.  

Bedenk vijf plannen om de natuur in je eigen buurt te beschermen. Schrijf die 

plannen op en bespreek ze met je klasgenoten. Kunnen jullie misschien een actie 

opzetten en uitvoeren waar Alex Milway blij van wordt? 

 

Tip 

Als jij of jullie een actie uitvoeren waarbij je de natuur beschermt of zelfs 

opknapt, maak daar dan een verslag van met foto’s en stuur deze naar Alex 

Milway. Het verslag moet dan wel in het Engels worden vertaald. Je kunt de 

auteur bereiken via zijn Facebookpagina 

(https://www.facebook.com/alexmilwaybooks) of via uitgeverij Lemniscaat.  

 

https://www.wolveninnederland.nl/
https://www.facebook.com/alexmilwaybooks
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Samenleven / samenwerken 

 

Samenleven en samenwerken is vaak behoorlijk lastig. Je bent dan afhankelijk van 

hoe een ander doet of werkt. Toch is het handig om te oefenen om met meer 

mensen opdrachten te kunnen uitvoeren. 

 

Opdracht 

Vooraf: Elandeiland, De boswolven heet in het Engels Big Sky Mountain: The Forest 

Wolves. Op YouTube staat een filmpje waarop je kunt zien hoe Alex Milway 

hoofdpersoon Rosa Wild tekent. Je vindt het filmpje hier. 

Voor deze opdracht heb je een stuk wit behang of tekenpapier nodig van ongeveer 

anderhalve meter. 

 

• Vorm een duo met iemand anders. 

• Kijk met zijn tweeën naar het filmpje van Alex Milway.  

• Eén van jullie tekent voorzichtig Rosa op het behangpapier. Het figuurtje moet 

zo groot mogelijk worden. Degene die niet tekent houdt in de gaten of Rosa 

een beetje lijkt op de Rosa van Elandeiland, De boswolven. Eventueel geeft 

hij of zij aanwijzingen aan de tekenaar. 

• Als Rosa op papier staat, bespreek je hoe ze eruit gaat zien. Welke kleur haar 

geven jullie haar? Dat mag best een beetje anders zijn dan de Rosa van het 

boek. En welke kleur kleding? Hoe moet de achtergrond worden? Komen er 

andere figuurtjes op de achtergrond voor? Maak over alles goede afspraken.   

• Als de afspraken duidelijk zijn kunnen jullie met zijn tweeën gaan tekenen en 

kleuren. Let op: na afloop moeten jullie allebei tevreden zijn. 

 

 

 

  
Afronding  
  

U kunt het project rond Elandeiland, De boswolven afronden door uw leerlingen hun 

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

 

Wanneer uw leerlingen bezig zijn geweest met de opdracht rond natuurbeheer, kunt 

u uw leerlingen actief in de buitenlucht aan het werk zetten met het opruimen van 

park, schoolplein of buurt. Op deze manier maakt u hen bewust van de persoonlijke  

bijdrage die ze kunnen leveren aan de leefbaarheid van de eigen omgeving. 

  

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.youtube.com/watch?v=i4tvxSkYQYU&ab_channel=AlexMilway


LESSUGGESTIES BIJ ELANDEILAND, DE BOSWOLVEN LESMAKER 

 

  



LESSUGGESTIES BIJ ELANDEILAND, DE BOSWOLVEN LESMAKER 

 

  



LESSUGGESTIES BIJ ELANDEILAND, DE BOSWOLVEN LESMAKER 

 

 

  



LESSUGGESTIES BIJ ELANDEILAND, DE BOSWOLVEN LESMAKER 

 

 

  



LESSUGGESTIES BIJ ELANDEILAND, DE BOSWOLVEN LESMAKER 

 

 

  



LESSUGGESTIES BIJ ELANDEILAND, DE BOSWOLVEN LESMAKER 

 

 

  



LESSUGGESTIES BIJ ELANDEILAND, DE BOSWOLVEN LESMAKER 

 

  



LESSUGGESTIES BIJ ELANDEILAND, DE BOSWOLVEN LESMAKER 

 

  



LESSUGGESTIES BIJ ELANDEILAND, DE BOSWOLVEN LESMAKER 

 

 

 

 

  



LESSUGGESTIES BIJ ELANDEILAND, DE BOSWOLVEN LESMAKER 

 

 

 

  



LESSUGGESTIES BIJ ELANDEILAND, DE BOSWOLVEN LESMAKER 

 

 

 

 

  



LESSUGGESTIES BIJ ELANDEILAND, DE BOSWOLVEN LESMAKER 

 

 

  



LESSUGGESTIES BIJ ELANDEILAND, DE BOSWOLVEN LESMAKER 

 

 

 


