LESIDE EËN BA AS VA N DE WERELD
PIE T E R KO OLWIJK

met illustraties van Elly Hees

l emnis ca a t

Met deze lesideeën kunnen docenten in de
klas aan de slag gaan met het boek Baas
van de wereld. Alle activiteiten zijn aan te
passen in niveau en omvang. Uitgangspunt
is dat alle leerlingen het boek hebben
gelezen.
DOELGRO EP Groep 5, 6, 7
THE MA’S Maatschappij, bewustwording van

eigen verantwoordelijkheid
DOELST ELLIN G Met het jeugdboek Baas van de
wereld wil Pieter Koolwijk op een positieve manier
de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen
vergroten onder het motto: kijk eens naar de
wereld in plaats van alleen naar jezelf.

SAMEN VATTING Ivo en Mila weten niet wat ze overkomt als er een
zwerver voor hun neus staat die beweert de baas van de wereld te zijn.

Dat Baas niet zomaar een vieze zwerver is begint ze te dagen als ze
– achtervolgd door de politie – wegvliegen in een winkelkarretje, in een
supersonische ruimte in het riool belanden en erachter komen dat Baas
de toekomst kan voorspellen… Voor ze het weten zijn ze betrokken bij
een groter plan om de wereld te redden.
Zal het goed komen met de wereld? En wat zit er toch in dat verdachte
bruine pakket dat Baas voortdurend meesjouwt?

1. INTRO DUCT IE
Voordat de kinderen Baas van de wereld hebben gelezen kunt u het boek alvast met hen
bespreken. Bestudeer met de klas de titel, het omslag en de flaptekst.
VRAGEN

1 Bekijk het omslag. Wat valt je op?
2 Denk je dat het een grappig boek is?
3 Waar denk je dat het boek over gaat?

2 . LEZ E N OVE R DE B AA S
Na de introductie kunnen de kinderen het boek lezen, of u kunt eruit voorlezen. Als het boek uit
is, hebben de kinderen een mening gevormd over het boek. Bespreek de volgende vragen.
VRAGEN

1
2
3
4

Wat vond je van het boek?
Wat voor soort boek is het?
Had je verwacht dat het zo’n soort boek zou zijn?
Denk je dat Baas echt een goede baas van de wereld zou zijn?

3. BA A S VAN DE WE RELD GEZ O CHT
Lees het volgende fragment (pagina 10 en 11) uit het boek voor.
Zijn oog viel op een aanplakbiljet met daarop een
keurige man die zijn armen over elkaar had en met
één voet op de wereldbol leunde.

En ineens wist Ivo het.
‘Ik wil later worden…’ Hij zette zijn handen in
zijn zij, duwde zijn borst vooruit en riep: ‘De baas
van de wereld!’
Mila staarde hem kort aan en sloeg toen met
haar hand tegen haar voorhoofd.
‘Wat?’ Ivo lachte. ‘Dat is toch slim? Dan kan niemand me nog strafwerk geven en moet iedereen
naar me luisteren.’

Ivo wil later de baas van de wereld worden. Maar wat doet de baas van de wereld
eigenlijk? Bedenk met de kinderen waar de baas van de wereld rekening mee
moet houden. Prikkel hun fantasie en stel ze de volgende vragen:
VRAGEN

1 Wie zou de baas van de wereld willen zijn?
Waarom wel of niet?

2 Wat vind je dat de baas zou moeten doen (zorgen voor veiligheid, naar school kunnen gaan,
vrede, voedsel voor iedereen, etc.)?

De kinderen hebben nu bedacht wat volgens hen de verantwoordelijkheden zijn van de baas van de wereld.
Schrijf alle suggesties in steekwoorden op een flipover of (digi)bord.

pagina 2

4. B ELA N GRI J KST E TA KE N VA N DE B A A S
Vraag aan de klas welke steekwoorden ze het belangrijkst vinden en waarom
ze dat vinden. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:
Veiligheid
Regels
Milieuvriendelijke samenleving
Recht op spelen
Naar school kunnen gaan

Vrede/geen ruzie
Plezier maken
Respect
Genoeg eten voor iedereen

5. DE WE RE LD VA N DE B A A S
De baas van de wereld kan allemaal regels bedenken, maar dat betekent niet automatisch
de wereld mooier wordt. Baas laat in het boek zien dat iedereen verantwoordelijk is voor
de wereld. Is iedereen in de klas het daarmee eens? Waarom wel of niet?

6. JIJ BE NT DE BAA S
Baas wil graag de wereld wat mooier maken en dat wil het Oranje Fonds ook. Daarom
hebben uitgeverij Lemniscaat en het Oranje Fonds een leuke actie bedacht voor alle
kinderen in Nederland van 6 tot en met 12 jaar. De klas kan hieraan meedoen.
DE OPDRACHT

Wat zou jij voor een ander doen als je baas van de wereld was?

Ga vóór 1 mei 2016 naar www.oranjefonds.nl/baasvandewereld en vertel wat jij zou doen als je
baas van de wereld zou zijn. Doe snel mee met je klas en wellicht winnen jullie € 500,- om het
echt uit te voeren!

E XTRA INFO RM AT IE
AUT EUR De verhalen van Pieter
Koolwijk balanceren altijd op de
grens van de werkelijkheid. Hij brak
door in de kinderboekenwereld met
zijn boeken over Vlo en Stiekel en
Bens boot. www.pieterkoolwijk.nl

ILLUSTRATO R Elly Hees is illustrator en ontwerper. Alle
kinderen van Nederland kennen haar illustraties van onder
meer de Dummie de Mummie-boeken van Tosca Menten.
www.beeldvanhees.nl

pagina 3

ORA NJE FONDS Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving van het Koninkrijk der Nederlanden.
Hierdoor ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe
plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.
www.oranjefonds.nl
UITGEVERIJ LEM NISCAAT Lemniscaat is een
onafhankelijke uitgeverij van kwalitatief hoogstaande
boeken voor kinderen, young-adultboeken, fictie en
non-fictie voor volwassenen. De uitgeverij streeft naar
een wereld waarin ieder kind opgroeit met boeken en die verhalen altijd met zich meeneemt.
www.lemniscaat.nl

