
LESSUGGESTIES BIJ PLUK EN PLUIS LESMAKER 

 

Lessuggesties 

 

 

Pluk en Pluis. De weg naar terug 

Mathilde Stein 

 
 

  

  

  

  
Vakken en/of lesonderdelen:  

Nederlands/taal, motoriek oefenen, creatief  

schrijven, puzzelen, wereldoriëntatie,  

biologie, dierenverzorging 

 

 
ISBN: 9789047714873 
Prijs: € 15,99  

  

  

Over het boek 

 

Er is een ramp gebeurd. De ring van prinses Miski is gestolen. Maar dat terzijde. 
Want om te beginnen is daar Pluis. Pluis leidt een rustig leventje in zijn caviakooi als 
er opeens een zwarte, harige bal in wordt gezet. Dat is Pluk. Ook een cavia. O nee, 
sorry: een ninjavia! 
Pluk gooit Pluis’ leven helemaal overhoop. Hij is niet bang voor Sis de kat, durft de 
kooi uit en laat Pluis ziet dat er een BUITEN is. Maar waarom is Pluk soms opeens 
zo stil? Waar komt hij eigenlijk vandaan? En wat heeft zijn verleden met de ring te 
maken? Eén ding is zeker: het is tijd voor ninjavia-actie. Zelfs voor Pluis, of die nu wil 
of niet. 
Lezers zullen hardop lachen bij de avonturen – en vrolijke tekeningen – van Pluk en 
Pluis. Komt het goed met de ring? En met Pluk en Pluis? En met de prinses en de 
prins? 
Gelukkig is het een heerlijk dik boek en komen er nog meer verhalen! 
 
Meer informatie op: www.lemniscaat.nl   

  

 

 
 
 
 
 

http://www.lemniscaat.nl/
http://www.lemniscaat.nl/
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Over de auteur  
 

Mathilde Stein (Den Haag, 1969) studeerde Spaans en 
Communicatiewetenschappen, gecombineerd met een avondopleiding aan de 
kunstacademie van Bordeaux. 

Ze werkte jarenlang als organisatie- en communicatieadviseur door heel Europa, met 
name voor grote sportevenementen. Na tien jaar Frankrijk woont Mathilde nu in 
Engeland. Ze is daar programmadirecteur van een MA in beurs- en 
evenementmanagement aan de Universiteit van Central England. 

Schrijven doet ze het liefst voor kinderen, want: ‘Zelf was ik ook van plan om nog 
maar even kind te blijven. In elk geval tot mijn drieëntachtigste, en daarna zien we 
wel weer. 

 

 

 

 

Thema’s: cavia’s, vriendschap, avontuur, dieren, verzorging, verantwoordelijkheid 

dragen 

  

 

Lessuggesties  
  

  

  

Doelgroep:  

  

  

Pluk en Pluis. De weg naar terug is geschikt voor 
kinderen vanaf 7 jaar. Onderstaande opdrachten 
zijn bedoeld voor leerlingen vanaf groep 3 van het 
basisonderwijs. 
Het boek is geschikt om voor te lezen vanaf 5 
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.  
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Inleiding  
 

Begin de les met een gesprek over huisdieren.  

• Wie heeft een huisdier? Wat voor één?  

• Wie zou er één willen?  

• Hoe zorg je voor een huisdier? Wat is er allemaal nodig om een huisdier een 

plezierig leven te geven?  

 

Leg eventueel de nadruk op het verschil tussen solitair levende dieren en 

groepsdieren. Cavia’s zijn van nature dieren die met meer exemplaren bijeen leven. 

Soms went een dier aan een eenzaam bestaan. Zoals Pluis uit Pluk en Pluis. De weg 

naar terug. Hij heeft het prima naar zijn zin in zijn eentje bij het gezin van Groothand. 

Hij wordt er goed verzorgd en op zijn tijd krijgt hij een aai en een blaadje sla.  

Als er plotseling een nieuwe cavia bij hem wordt geplaatst, moet hij daar erg aan 

wennen. Vooral omdat de nieuwe een drukteschoppertje lijkt.  

Maar de nieuwe cavia is niet alleen een drukteschoppertje, hij blijkt ook bijzondere 

dingen te kunnen, hoog springen, katten verjagen en…. stelen!  

Dat belooft avonturen. 

 

 

Bied uw leerlingen nu Pluk en Pluis. De weg naar terug 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 

 

Opdracht 

Maak een boekverslag bij Pluk en Pluis. De weg naar terug. Gebruik daarvoor het 

model dat je in de bijlagen vindt. 

 

Voor de docent 

Bewaar de boekverslagen van uw leerlingen en geef 

ze aan het eind van het schooljaar aan hen mee. 

Een leuke herinnering aan hun leesjaar in uw klas. 

https://www.pawshake.nl/blog/dierenduos-deze-dieren-hebben-graag-een-maatje
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Doolhof 

 

In de bijlagen staan twee opdrachten met een doolhof. De eerste is een beetje 

makkelijker dan de tweede. Kies er één uit (of maak ze allebei) en zoek het juiste 

weggetje.  

 

 

 

Breng Pluis naar zijn hok 

 

Voor de docent 

In de bijlagen vindt u een opdracht met motoriek-

oefeningen in het thema van Pluk en Pluis. U kunt 

deze zowel horizontaal als verticaal voor uw 

leerlingen afdrukken.  

 

 

 

Wat wil Pluis? Wat wil baas Boef? 

 

Voor de docent 

In de bijlagen vindt u een schrijfopdracht passend 

bij Pluk en Pluis. De weg naar terug. De opdracht is 

bedoeld voor het moment dat het boek in zijn 

geheel is (voor)gelezen. Hij kan eventueel 

zelfstandig worden gemaakt en worden afgerond 

met het kleuren van de afbeelding naast de 

opdracht. 

 

 

 

Hoe poepen dieren? 

 

Als Pluis in het paleis van de prins is, wordt hij heel bang. Daardoor moet hij ineens 

erg nodig poepen. Hij laat een spoor van caviapoep achter. Zomaar op de schone 

vloer van het paleis. 

 

Hoe ziet caviapoep er eigenlijk precies uit? En dat van andere dieren? 

 

Opdracht 

Ga op zoek naar dierenpoep. Niet in het echt, maar in boeken en op internet. Kies 

vijf, zes of zeven diersoorten en zoek uit hoe hun poep eruit ziet. Neem een groot vel 

papier en teken daar de poep op. Je kunt ook plaatjes van de poep opplakken. 

Vergeet niet erbij te schrijven van welk dier de poep is. En valt je misschien iets op 

aan al die poep? 
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Voor de docent 

Voor de meerkunners onder uw leerlingen kunt u de 

opdracht uitbreiden met een onderzoek naar het 

verband tussen voedsel en de vorm van de 

ontlasting van de dieren.  

Deze link naar een filmpje van Willem Wever 

verschaft u eventueel extra informatie. 

 

 

 

 

Cavia’s 

 

Veel mensen hebben een cavia als huisdier. Wat weet jij 

van cavia’s? 

 

Opdracht 

Zoek informatie over cavia’s. Dat kan bijvoorbeeld door in 

boeken te lezen. Of door op internet te zoeken. Of door 

vragen te stellen aan iemand met een cavia. 

Als je heel veel weet, neem je een groot vel papier (A3). 

Schrijf daarop wat je hebt geleerd. Je kunt ook op kleine 

blaadjes schrijven en die samen op het grote vel plakken. 

Vergeet niet ook plaatjes te gebruiken. Daarmee wordt de 

poster nog mooier. 

 

 

 

Dromen  

 

Op bladzijde 65 van Pluk en Pluis. De weg naar terug kun je lezen dat Pluis fijn 

droomt. Over eten, een lekker blaadje sla misschien. 

 

Opdracht 

Waar droom jij fijn over? Kies een dromenvel uit de bijlagen. Teken een droom in de 

wolk. Is dat je allerfijnste droom? 

 

  

 

Wat eten huisdieren? 

 

Veel Nederlandse mensen hebben huisdieren. Bekende huisdieren zijn: cavia, 

hamster, konijn, hond, kat, kip, parkiet. 

 

Opdracht 

Neem twee vellen wit tekenpapier. Leg de vellen op elkaar met de brede kant naar je 

toe. Vouw ze nu, samen, van links naar rechts doormidden. Als het goed is, heb je 

nu een boekje met acht bladzijden.  

https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/top-10-vieste-dierenweetjes
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Zet op elke bladzijde een huisdier, bijvoorbeeld cavia. Plak er, als het kan, een klein 

plaatje van het huisdier bij of teken hem. Zet onder elke naam vijf dingen die je van 

het huisdier weet. Ga zo door tot je alle acht bladzijden vol hebt. 

Versier je boekje tot slot. 

 

 

Tip 

Je kunt er ook voor kiezen de voorkant te gebruiken om de titel (naam) van je 

boekje te noteren. Natuurlijk schrijf je dan ook je eigen naam. Tenslotte ben jij 

de schrijver en maker van je boekje. Je hebt dan nog zeven bladzijden over 

voor zeven huisdieren. 

 

 

 

Levend dier in de klas 

 

Voor de docent 

Als u de mogelijkheid heeft om een levend dier in 

de klas te tonen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van 

dierendag, kiest u dan voor een cavia. Dit is vooral 

leuk wanneer u vooraf of aansluitend een stuk 

voorleest uit Pluk en Pluis. De weg naar terug. Uw 

leerlingen zullen gegarandeerd heel anders naar 

het dier kijken. 

 

Eventueel kunt u de les afsluiten met het werkblad 

dat u vindt op meestermagazijn. 

 

 

 

Dierenwelzijn 

 

Voor de docent 

Op website www.dierenwelzijnindeklas.be vindt u 

de les cavia-inspecteurs. De les is in het bijzonder 

bedoeld voor oudste kleuters of leerlingen uit groep 

3. Door de les leren kinderen respectvol om te gaan 

met dieren en hun behoeften.  

Wellicht leuk om in uw lessenpraktijk op te nemen 

wanneer u bij jonge leerlingen hebt voorgelezen uit 

Pluk en Pluis. De weg naar terug. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.meestermagazijn.nl/middenbouw/wereldorientatie-1/natuur/levend-dier-in-de-klas-cavia
http://www.dierenwelzijnindeklas.be/
https://www.dierenwelzijnindeklas.be/lessen/les-5-cavia-inspecteurs
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Afronding  
  

U kunt een project Pluk en Pluis. De weg naar terug 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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