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LIJN 3 | KINDERBOEKENWEEK 2018 | LEESBEVORDERING 

Speeddaten voor verzonnen vriendjes

Alleen zijn is niet altijd leuk. Daarom zijn er vriendjes. Maar 

je kunt niet altijd zomaar een vriendje tevoorschijn toveren. 

Of wel? Als de omstandigheden precies goed zijn, verschijnt 

er soms een verzonnen vriendje, precies als je die nodig 

hebt. Zo’n vriendje is Mattie. Elke keer weer doet hij zijn 

best om het allerleukste verzonnen vriendje te zijn. Maar 

ook een verzonnen vriendje wil wel graag een vriendje voor 

altijd.De kinderen luisteren naar het verhaal Een vriendje 
voor altijd. Ze bedenken hoe hun ideale fantasievriendje 

eruitziet. En dan gaan ze speeddaten: ze zoeken het ideale 

verzonnen vriendje voor hun ideale verzonnen vriendje.

Auteur: Eoin Colfer  |  Illustrator: Oliver Jeffers  |  Uitgever: De Fontein

Doel

Leesbevordering, schrijven, mondelinge communicatie

Materialen 

• Prentenboek Een vriendje voor altijd van Eoin Colfer;

• Werkblad 1A (per kind)

• Werkblad 1B (per kind)

• Schrijf- en tekenspullen

Stap 1: Introductie

•  Vertel het doel van de les: Ik ga het verhaal voorlezen en jullie gaan 

lekker luisteren en naar de plaatjes kijken. Daarna mogen jullie zelf 

een fantasievriendje bedenken, en daar een vriendje voor zoeken.

Stap 2: Voor het voorlezen

•  Bekijk samen de voorkant van het boek. Benoem de auteur, de 

illustrator en de titel. Vraag dan:  Wat zien jullie op de tekening? 

Waarom is dat ene jongetje gestippeld en het andere niet? 

•  Bedenk samen wat voor soort boek dit is: Is het een verzonnen 

verhaal of een boek met feiten?

•  Laat vast de tekeningen zien op de eerste drie dubbele pagina’s. 

Wat zien jullie? (Een jongen loopt met gebogen hoofd door het park. 
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Om hem heen bevinden zich allemaal tweetallen: een hand in hand lopend stelletje, twee 

voetballende jongens, twee pratende mannen op een bankje, twee schakende mannen, twee 

honden – en zelfs twee bomen.) Kunnen de kinderen op basis van deze informatie bedenken 

waar het boek over zou kunnen gaan? Noteer eventueel enkele van de voorspellingen. 

Stap 3: Voorlezen

•  Lees het boek voor. Sta af en toe wat langer stil bij de tekeningen. Zien de kinderen dat de 

stippen waaruit Mattie bestaat soms lichter worden? Weten ze wanneer dat gebeurt? (Als de 

kinderen uit het verhaal Mattie minder nodig hebben, begint hij langzaam te verdwijnen.)

Stap 4: Na het voorlezen

• Vat het verhaal nog kort samen.

•  Vraag de kinderen wat ze van het verhaal vonden. Vonden jullie het moeilijk of makkelijk, of een 

beetje van allebei? En het verzonnen vriendje, wat vonden jullie daarvan? Wie heeft er zelf een 

verzonnen vriendje (gehad)? 

• Blik eventueel terug op de voorspellingen uit stap 2.

Stap 5: Verwerking

•  De kinderen maken een ‘profiel’ aan van hun ideale verzonnen vriendje. Deel werkblad 1A uit. 

Vertel: Jullie bedenken je eigen verzonnen vriendje. De leerlingen die nog niet alle letters kennen 

maken een mooie tekening. De kinderen die al meer letters kennen en/of kinderen uit groep 4, 

mogen daarnaast ook het formulier invullen.

•  Daarna gaan de kinderen ‘speeddaten’ voor hun verzonnen vriendjes. Deel werkblad 1B uit en 

bespreek de werkwijze. In het stripje kunnen ze terugzien hoe het moet. De kinderen die nog 

niet alle letters kennen (groep A) vullen de bovenste tabel in, de andere kinderen (groep B) de 

onderste.

•  Laat de kinderen steeds na vijf minuten van speeddatepartner wisselen. Je kunt hiervoor 

eventueel de timer op het digibord gebruiken.
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